
 

 1899 – завдяки підтримці М. 
Грушевського став дійсним 
членом наукового товариства 
ім.. Шевченка(НТШ) і відійшов від 
активної політичної діяльності 
та присвятив себе 
літературній і науковій праці. 

 1906 – отримав звання 
почесного доктора Харківського 
університету. 

 1907 – Франко знову пробує 
посісти кафедру Львівського 
університету, але на свою заяву 
не одержує відповіді. 

 Письменник любив вино, 
поважав він також і медовуху. 
Умів смачно приготувати каву. 

 Митець був зовсім 
невибагливий до їжі. На сніданок 
полюбляв каву із булкою, 
пообідати міг легким супом із 
квасом, кропивою або грибами. 
Не відмовлявся і від квашених 
овочів. 

 Мав колосальну пам'ять – знав 
14 європейських мов. 

 Писав твори не лише 
українською, а й польською, 
німецькою та ін. мовами. 

 Щороку видавав 5-6 книжок, 
тобто – 220 окремих видань. 
Загалом надрукував 50 томів  (і 
це лише третина написаного). 

 Франко на сьогодні єдиний 
український поет, щодо 

  

  номінування  якого на здобуття 
Нобелівської премії з літератури 
доступні відомості . Однак І.Франка 
28 травня 1916 р не стало, тому 
його виключили зі списку 

претендентів.                                    
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 У найтяжчі хвилини поет думав 
про Україну, її народ, і ця любов 
гартувала його дух: 
Як я люблю тебе, мій рідний край, 
Як я люблю красу твою, твій люд, 
Як гаряче молюся і бажаю 
Для твого щастя свій віддати труд. 

Цікаві факти з біографії  
Івана Франка 

 
 Навчаючись в гімназії І франко почав 

комплектувати власну 
бібліотеку(налічувала  майже 500 
книжок українською та іншими 
європейськими мовами. 

 У 1890 р. став одним із засновників і 
першим головою Русько-української 
радикальної партії ( РУРП), першої 
української політичної партії, 
редактором її друкованих органів – 
газет»Народ»(1890-1895), 
«Хлібороб»(1891-1895), 
«Громадський голос»(1895). 

 У 1893 р. у Віденському 
університеті під керівництвом 
відомого славіста В. Яґича захистив 
дисертацію «Варлаам і Йоасаф, 
старохристиянський духовний 
роман і його літературна історія» і 
здобув учений ступень доктора 
філософії. 

 1894 - 1897рр. І. Франко разом з 
дужиною Ольгою видає журнал 
«Життє і слово», в якому публікує 
свої повісті. 

 1899 - І. Франко вийшов зі складу 
РУРП і приєднався до Української 
національно-демократичної партії. 

. 

(1881-1882), Із гуртком львівського 
студентства – молодіжний журнал 
«Товариш» (1888). Співпрацював також у 
виданнях українських народовців: газеті 
«Діло» (1883-1886), журналах «Зоря»(1886-
188) та «Правда»(1888), багатьох 
польських і австрійських часописах, 
 Пробував заснувати власний 
незалежний орган («Поступ»). З цією 
метою двічі їздив до Києва(1885,1886), 
зустрічався з громадсько-культурними 
діячами(М.Лисенком, М. Старицьким, Є. 
Трегубовим, П.Житецьким та ін.). Тоді 
таки познайомився зі своєю майбутньою 
дружиною Ольгою Хоружинською. 
 У подружжя було 4 дітей: 
Андрій(1887-1913), Тарас (1889-1971), 
Петро(1890-1941) і Анна(1892-1988). 
 Любов до дітей була зіткана з 
найніжніших людських почуттів. «Життя, - 
говорив  Франко, - мені мало всміхалось, а 
діти були тим весняним сонячним 
промінням, яке зігрівало моє серце». 
 Найкраще дозвілля в родині Франка – 
це прогулянки. Дихати свіжим повітрям і 
вбирати в себе красу барв і звуків природи 
– як він це любив і як мало мав часу. У 
дозвіллі Франка – дві пристрасті: 
рибальство і збирання грибів. 
 І. Франко одухотворював ліс і міг 
вести з ним нескінченну розмову, як з 
щирим приятелем:  
Привіт тобі, мій друже, вірний, гаю, 
Повірнику моїх найкращих дум! 
Все чисте, ясне, що лиш в серці маю, 
Надихав свіжий запах, твій і шум. 
  

 

Про життя та творчість 
Івана Франка 

(коротко) 
 

 Іван Франко народився 27 
серпня 1856 р.   у   Нагуєвичах 
Дрогобицького    повіту, Королівство    
Галичини    і Володимирії,   Австрійська 
імперія(тепер   Дрогобицький р-н, 
Львівська обл.;   Україна) 
 Спочатку навчався в 
початковій школі в с. Ясениця Сільна. 
 З 1864- 1867рр. навчався у 
німецькій «нормальній школі» при 
Василіанському монастирі в Дрогобичі. 
 З 1867-1875рр. навчається у 
Дрогобицькій гімназії.  
 Весною 1875 р. І.Франко 
вступає на філософський факультет 
Львівського університету. 
 За громадсько-політичну 
діяльность, яку було кваліфіковано як 
соціалістичну пропаганду, Франко 4 
рази був ув’язнений австрійською 
владою(1877,1880,1889). 
 Через перший арешт змушений 
був перервати навчання у Львівському 
університеті, проте відновив його в 
1878-1879, прослухавши загалом 7 
семестрів. Повну вищу освіту 
завершив пізніше у 1890 - 1891рр., 
навчаючись у Чернівецькому 
університеті 8-й семестр, необхідний 
для докторату. 
 В 1870-1880-х Франко проводив 
активну журналістську та 
публіцистичну діяльність. Разом з 
Михайлом Павликом видавав журнал 
«Громадський друг» та альманахи 
«Дзвін» і «Молот»(усі 1878р.), спільно з 

Іваном Белеєм – журнал «Світ» 
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Поеми: 
«Лис Микита», «Пригоди Дон Кіхота», 
«Істар», «Бідний Генріх», «Іван 
Вишенський», «На Святоюрській 
горі»(присвячена М.В.Лисенку), «Коваль 
Бассін», «Мелеагер», «Мойсей» та ін. 
 

Драми: 
1893 – «Украдене щастя»(соціально-
психологічна драма). 
1894 – «Учитель» 
1895 – «Кам’яна душа» 
1895 – «Сон князя 
Святослава»(віршована історична 
драма) 
 

Оповідання: 
«Малий Мирон», «Мій злочин», 
«Олівець», «Вугляр», «Староруські 
оповідання», «На лоні природи», «Моя 
стріча з Олексою», «Schonsche – 
reiben»(«Каліграфія)», «Грицева 
шкільна наука» та багато інших. 
 
Казки: 
«Мурко і Бурко», «Лисичка черничка», 
«Лисичка кума», «Війна між псом і 
вовком», «Коли ще звірі говорили», 
«Казка про Добробит», «Історія 
кожуха» тощо. 
 

Літературознавчі, історичні та 
публіцистичні твори. 

 
1878 – «Наука і її взаємини з 
працюючими класами» 
1883 – «Жіноча неволя в руських піснях 
народних» 
1894 – «Єтимологія і фонетика в 
южноруській літературі». 
 

 
 

 Твори Івана Франка 
(вибірково) 

 

 У продовж своєї більш ніж 40-
літньої творчої активності Франко 
надзвичайно плідно працював як 
оригінальний письменник(поет, прозаїк, 
драматург) і перекладач, літературний 
критик і публіцист, багатогранний 
науковець – літературно - ,мово -, 
перекладо – й мистецтвознавець, 
етнолог і фольклорист, історик, 
соціолог, політолог, економіст і 
філософ. 

 
Збірки поезій 

 

 1876 – Перша поетична збірка поезій  
  «Баляди і розкази». 
 1878 – «Дзвін і Молот» 
 1887 – «З вершин і низин» 
1896 – «Зів’яле листя» 
1900 – «Із днів журби» 
1906 – «Semper tiro» 
 

Проза 

(Романи, повісті, поеми, оповідання, 
драми, казки.) 

Романи:  
1885-1886 – «Не спитавши броду»(не- 
завершений). 

1887- «Lelum і Polelum» 
1894-1895 – «Основи суспільності» 
1900 - «Перехресні стежки»(соціально-
психологічний роман). 

1913 – «Петрії і Довбущуки» 
Повісті: 
1881 – «Борислав сміється», “Boa Con- 
strictor». 

1882 – «Захар Беркут» 

1895 – «Іван Вишенський і його 
твори». 
1897 – «Соціалізм і соціал-
демократизм» 
1900 – «Карпаторуське 
письменство ХVІІ – ХVІІІвв.» 
1910 – «Нариси історії українсько-
руської літератури». 
1912 – «Причинки до історії України 
– Руси» тощо. 

Іван Франко про 
літературну творчість, поезію... 
 
Про оповідання М.Коцюбинського: 
 

«Його оповідання ведуть нас на 
грунт новий і досі неторканий 
нашою белетристикою, бо автор 
малює розкішними фарбами життя 
селян, бесарабських молдаван». 
 

«Література, так як і наука 
сьогочасна, повинна бути 
робітницею на полі людського 
поступу». 
 

«У своїй діяльності я бажав бути не 
поетом, не вченим, не публіцистом, 
а попереду всього чоловіком». 
 
«Вона (література) повинна при 
всім реалізмі в описуванні також 
аналізувати описувані факти, 
виказувати їх причини і їх конечні 
наслідки, їх повільний зріст і 
упадок». 
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Вшанування пам’яті 
письменника 

 

  На вшанування пам’яті Івана 
Франка названо вулиці та площі у 
багатьох містах України та за 
кордоном. (Івано-Франківськ, Київ, Львів, 
Тернопіль, Черкаси, Хмельницький) та 
кількох містах Росії (Москва, Липець, 
Перм, Тула, Чебоксари), Казахстану та 
Канади. 
 В інституті германістики 
Віденського університету, в якому І. 
Франко захистив докторську 
дисертацію 29 жовтня 1893 р. 
встановлена меморіальна дошка. 
 23 серпня 2011р. встановлений 
пам’ятник І.Франку в м. Немирові 
Вінницької обл. 
 В 1964 р. перед фронтоном 
Львівського університету ім.. І.Франка 
поставлено йому пам’ятник.  
 Також відкриті літературні музеї 
в містах і селах, де жив та побував Іван 
Франко. 
 У Львові діє національний 
літературно-меморіальний музей Івана 
Франка (в будинку письменника). 
 В 1964р. в Німецькій 
Демократичній республіці для 
Чорноморського морського 
пароплавства побудували океанський 
лайнер «Іван Франко». Порт приписки 
Одеса. 
 На банкнотах номіналом 20 грн.-
портрет  І Франка. 
 До 150-ти річчя від дня 
народження вийшла монета номіналом 
5 грн.(2006р.) 

 

«Я пізнала у Вас високоталановитого й 
незмірно симпатичного письменника; не 
сумніваюсь, також, що покажетесь с 
почутливою мені й доброю людиною й 
товаришем по душі і перу». 
                                               Е.. Ожешко 
 

«Чим більше читаю, тим сильніше 
відчуваю дивну насолоду й поезію цієї 
літератури. Чиста вона, мов кристал, 
тепла, мов літній вечір, несподівано 
оригінальна, до жодної іншої відомої мені не 
подібна» 
                                               Е. Ожешко 
 
«Він – геніальний поет. Саме як поета ми 
бачимо його поряд з найвидатнішими 
світовими майстрами, а в рідній 
літературі він чи не єдиний має право 
займати місце на недосяжній височині 
Шевченка». 
                                           Д. Павличко 

 

«…поезія – то згущена, 
сконцентрована, скристалізована 
дійсність». 
 

«… у кожного правдивого поета 
головна річ не те, що він навчився від 
других, але те, що з власної душі, з 
власного чуття вносить в свою 
поезію і в суспільність». 
 

«Поетичний твір я називаю ідейним 
тоді, коли в його основі лежить якийсь 
живий образ, факт, враження, чуття 
автора». 
 

«…треба передовсім уміти 
обсервувати життя, видіти більше і 
живіше, ніж другі, - а відтак треба 
уміти відживити і впорядкувати тоті 
враження на папері. Ось і талант 
повістярський». 
 

«Щедрін належить до таких 
писателів, що описують усе вірно з 
натури, хоча зразу твори його 
можуть декому показатись чистими 
видумками…» 
 

Про Івана Франка 
 

«Різноманітність тем, сюжетів, 
мотивів, настроїв у творчості Франка 
насправді дивовижна. Ми бачимо у 
нього і пристрасні. глибоко напружені 
й до краю щирі вірші на громадські 
мотиви і неперевершені сатири, і 
м’які, теплі ідилії… і своєрідні 
розроблення біблейських, середньо-
вічних, древньоруських, древньо-
індійських,  древньовавілон- 
ських сюжетів». 
                              М. Рильський 
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 На честь Івана Франка названо 

астероїд 2428 Каменяр. 
 Фільми зняті за творами 

І.Франка 
 1926 – «Борислав сміється» 
 1952 – «Украдене щастя»(фільм-

спектакль) 
 1957 – «Якби каміння говорило» 
 1963 – анімаційна стрічка «Заєць та 

їжак» 
 1967 – альманах «До світла» 
 1971 – художній фільм «Захар 

Беркут» 
 1984 – телефільм «Украдене 

щастя» 
 1993 – телесеріали 

О.Бійми»Пастка» та «Злочин з 
багатьма невідомими» 

 1995 – «Киценка» 
 2003 – чотирисерійний стилізований 

фільм «Украдене щастя» 
 2005 – «Лис Микита» 5-ти серійний 

мультфільм. 
 2008 – документальний фільм «Іван 

Франко» у межах проекту «Великі 

українці» на телеканалі Інтер. 
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 Любовна лірика Івана Франка 
(вибірково) 

 Глибоко хвилюючі слова про 
кохання знаходимо у поезії І. Франка. 
 

Любов ,-  це те, що буде вічно, 
І ні початку, ні кінця 
Любов як Всесвіт, що магічно 
Пульсує в грудях у Творця. 
І я складаю в кожнім слові 
Йому подяку і хвалу  
За цілий океан любові 
Й за кожну крапельку малу. 
 

 
 
 

Не раз у сні являється мені, 
О люба, образ твій, такий чудовий, 
Яким яснів в молодощів весні, 
В найкращі хвилі свіжої любови. 
 
Він надо мною хилиться, страшні 
Полошить мари... З трепетом, без 
мови 
Я в тії очі знов гляджу сумні, – 
Що жар колись ятрили в моїй крови. 

 
І на моє бурливе серце руку 
Кладе той привид, зимну, як змія, 
І в серці втишує всі думи й муку. 
 
На привид тихо, не змигнувши, я 
Гляджу. Він хилиться, без слів, без 
згуку 
Моргає: “Цить! Засни! Я смерть твоя!” 

 

За що, красавице, я так тебе люблю, 
Що серце тріпаєсь в грудях 
несамовито, 
Коли проходиш ти повз мене 
гордовито? 
За що я тужу так, і мучусь, і терплю? 

Чи за той гордий хід, за ту красу 
твою, 
За те таємне щось, що тліє 
полускрито 
В очах твоїх і шепче: “Тут сповито 
Живую душу в пелену тісну”? 

Часом причується, що та душа живая 
Квилить, пручається, – тоді глибокий 
сум 
Без твого відома лице твоє вкриває. 

Тоді б я душу дав за тебе. Та в ту ж 
мить 
З очей твоїх мигне злий насміх, 
гордість, глум, 
І відвертаюсь я, і біль в душі щемить. 

 

  

 
 

 
Шановні користувачі! 

 

Якщо завітаєте до бібліотеки 
Державного педагогічного універ-
ситету Ви зможете ознайомитись з 
творами Великого Каменяря – Івана 

Франка. 
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