
  





Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі 

в Східній Галичині в родині селянина-коваля. Навчався спочатку в 

школі села Ясениця-Сільна (1862–1864), потім у так званій 

нормальній школі при василіанському монастирі у Дрогобичі (1864–

1867). У 1875 році закінчив Дрогобицьку гімназію. Восени 1875 р. 

став студентом філософського факультету Львівського університету. 

Перші літературні твори — вірш «Народна пісня» (1874) і повість «Петрії 

і Довбущуки» (1875) були надруковані в студентському часописі «Друг». 

Активна громадсько-політична й видавнича діяльність та листування з 

Михайлом Драгомановим спричинили арешт письменника за 

звинуваченням у належності до таємного соціалістичного товариства. 

У 1880 р. вдруге заарештовують, обвинувачуючи в підбурюванні 

селян проти влади. 



У 1881 р. став співвидавцем часопису «Світ», після закриття (1882) 

якого працював у редакції часопису «Зоря» й газеті «Діло». В травні 

1886 р. взяв з Ольгою Хоружинською шлюб у Павлівській церкві 

Колегії Павла Галагана. У 1888 р. деякий час працював у часописі 

«Правда». Зв’язки з наддніпрянцями спричинили третій арешт (1889) 

письменника. У 1890 р. за підтримки М. Драгоманова стає 

співзасновником Русько-Української Радикальної Партії. З 1908 р. 

стан здоров’я значно погіршився, однак він продовжував працювати 

до кінця свого життя. 

 Помер 28 травня 1916  р. у Львові. 

  





 

 Франко І. Зібрання творів : у 50 т. /  
І. Франко ; АН УРСР. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; 
редкол.: Є. Кирилюк [голова] та ін. – Київ : Наук. 
думка, 1976–1986.  
У розвитку літератури і суспільної думки в Україні 

дожовтневого періоду Іван Франко по праву 

посідає одне з перших місць. Велике художнє 

обдарування, широкі, енциклопедичні знання, 

світлий розум поета й ученого та безмежна 

відданість своєму народові зробили його 

натхненним співцем визвольної боротьби кінця XIX 

— початку XX ст. 

На сьогодні найповнішим зібранням творів 

письменника є 50-томне видання творів, 

здійснене Інститутом літератури імені                     

Т.Г. Шевченка у 1976–1986 рр. Важливим 

доповненням до нього став чотиритомовий 

додаток, виданий в 2008-2010 рр. 



 Франко І.Я. Твори : в 2 т. Т. 1 / передм.  

П. Колесник. - Дніпро, 1981. – 533 с. 

 

 До тому увійшли вибрані поезії та поеми 

великого українського письменника революційно-

демократичного напрямку І. Я. Франка. 

 



 
 
 Франко І. Зів’яле листя : лірична драма / 

Іван Франко ; пер. пол. мовою К. Ф. Ангельської ; пер. 

рос. мовою А. А. Ахматової ; упоряд. і вступ. стаття 

М.М. Ільницького ; худож. оформ. Б.Р. Пікульського. – 

Львів : Каменяр, 2003. – 183 с.  

 
 Поетична збірка класика української 

літератури Івана Франка (1856-1916) належить до 

вершинних явищ світової лірики, видана мовою 

оригіналу та в перекладах польською і російською. 



 Франко І. Я. Лірика, драматургія, проза / 

Іван Франко. – Донецьк : БАО, 2009. – 704 с. 

  

 Іван Якович Франко залишив багатющий 

творчий спадок, ставши в один ряд з титанами 

світової літератури. Сьогодні ми розуміємо творчість 

Великого Каменяра як вершину вітчизняної 

гуманітарної думки. Він зробив значний внесок і 

літературознвство, філософію, фольклористику та 

інші галузі знань. 



 Франко І. Я. Монолог Атеїста / Іван Франко ; 

упоряд. і автор вступ. статті А.М. Халімончук. – 2-е 

вид., перероб. – Львів : Каменяр, 1983. – 240 с. 

 

 У книгу українського письменника-класика 

ввійшли наукові дослідження, публіцистичні і критичні 

статті, а також художні твори, спрямовані проти 

релігії, церковної унії та клерикалізму. 



  
 Гнатюк М.І. Іван Франко і проблеми теорії 

літератури : навч. посіб. / М.І. Гнатюк. – Київ : Академія, 

2011. – 240 с. 

 

 Як теоретик, методолог літературознавства, 

історик літератури, літературний критик І. Франко 

уособлює неповторний масштабний простір актуальної 

думки, вимогливих естетичних оцінок, роздумів над 

минулим, тогочасним і майбутнім української літератури. 

Ці грані його життєдіяльності є джерелом проблемної 

структури навчального посібника, в якому автор на 

основі широкого компаративного матеріалу розкрив 

термінологічну структуру літератури, основні літературні 

напрями, течії, школи. 

 

 

 



  
 Дей О. І. Іван Франко. Життя і діяльність  / 

О.І. Дей. – Київ : Дніпро, 1981. – 355 с. 

 

 Життя і діяльність Івана Яковича Франка, 

письменника і громадського діяча, революціонера-

демократа, в пропонованій монографії подається у 

нерозривному зв’язку з його творчим процесом, з 

діалектикою становлення світогляду. Автор досить 

докладно зупиняється на участі Каменяра в 

робітничому русі Галичини, на співробітництві його з 

передовою громадськістю слов’янських країн, 

розкриває його діяльність у період першої російської 

революції.  

 



 

 Панасенко Т.М. Іван Франко /  

      Т.М. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2013. – 122 с. 

 

 Видатний український письменник, поет, 

публіцист, перекладач, етнограф… Його творчий 

доробок становить понад 50 томів, серед його 

праць – твори на кількох європейських мовах. Тому 

не дивно, що в листопаді 1915 року віденський 

науковець Йосиф Застирець звернувся до 

Нобелівського комітету з пропозицією відзначити 

діяльність «найбільшого українського і одночасно 

слов’янського поета і вченого», «великого 

провідника свого народу, міжнародного генія» 

Івана Франка Нобелівською премією. На жаль, 

через півроку Івана Яковича не стало – смерть 

виявилася прудкішою за світове визнання.  
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