
О краю мій…

Як я люблю, як я люблю тебе!

Мов зірка та, що світить і не гасне,

Так та любов в душі моїй живе.

1995р.  М. Посікіра, Л. Яремчук, В. Каменщик



Іван Франко у пам’яті поколінь
(1856 -1916)

Український письменник, поет, публіцист, 

перекладач, вчений, доктор філософії Віденського 

університету, громадський і політичний діяч.

Геній української нації. Розум і серце 

українського народу. Вогонь в одежі Слова. Невтомний 

Каменяр. Великий Каменяр. Титан праці. Титан думки. 

Титан – воїн. Вічний революціонер. Гігант людської 

думки. Український Мойсей. Співець свободи. Апостол 

духу і праці. Безсмертний син безсмертного народу. 



Вислови відомих людей  про Івана Франка

«…У важкі часи безправ’я і темряви він був для Західної України і 

університетом, і енциклопедією, і академією наук, і народним, не 

затвердженим ніякою монаршою ласкою міністром культури та 

освіти…» .

П. Тичина

«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. М. Павличко

Іван Франко — це розум і серце нашого народу. …».

М. Рильський

«…Після Шевченка не було в нас такої постаті. Отже, не буде в нас 

перебільшення сказати, що Шевченко і Франко — це насправді ті два 

могутніх крила, які винесли українське слово, українську культуру на 

світові  простори. Франко стоїть серед тих великих порадників, 

мислителів-гуманістів, до яких людство завжди буде звертатись…».

О. Гончар



«…Франко — наш найкращий провідник, наш учитель…».

В. Стефаник

«…Після Шевченка долю поводиря національного ідеалу українського 

народу прийняв І. Франко: це високе покликання  він гідно і з честю 

виконав…». 

С. Петлюра

«…Іван Франко своїм впливом, працею і прикладом виховав ціле молоде 

покоління, яке за його вказівками пішло на новий шлях…».

У. Кравченко

«Трагізм особистого життя письменника часто вплітається в терновий 

вінок життя народного» .

М. Коцюбинський

«Гріє всю Україну, а світить …ще дальше». 

М . Черемшина

«І горів, і яснів, і страждав, і трудився для свого народу». 

О. Мельник

«Він- велетень нового покрою , брат, і захисник бідних …». 

Ф. Дашинський



«Тільки той нарід здужає 

оснувати тривале й повне національне 

життя, що в нього жінки…розумні й 

освідчені матері, сестри і жінки, що 

думають, можуть випроводити і 

виховати розумне і освідчене 

покоління».

І.Франко 



Молодь і Іван Франко

Молодь Станіславова дуже шанувала Каменяра. 

Про це свідчить лист до Івана Франка з нагоди 25-річчя 

його літературної діяльності: «Своєю невсипущою 

працею Ви, можна сказати, виховали собі покоління, що 

чолом б’є  перед Вами, вважає Вас своїм Батьком, 

Провідником, Учителем». 

Пам’ятаємо Ваш Заповіт: 

Всюди нівечеться правда,

всюди панує брехня.

В наших лиш серцях, о браття,

хай не погасне вона…

Боріться, терпіть! По всій землі

Рівняйте стежку правді!



В нашій області встановлено більше 50-ти 

пам’ятників та меморіальних дощок І.Франку ( у м. Івано-

Франківську на вул. І. Франка і вул. Незалежності). 

Наше місто в 1962р. (в рік 300-річчя заснування) було 

перейменовано в Івано-Франківськ на честь видатного 

сина українського народу. 

Саме старі кам’яні вулиці пам’ятають пристрасне 

слово Великого Каменяра. За підрахунками краєзнавців 

Іван Франко 90 разів перебував і проживав на території  

Івано-Франківщини. У нашому місті відомо більше 10 

адрес його перебування. В 1880 р. І.Франко був 

ув’язнений в будинку №7 (бібліотека медуніверситету), в 

стінах якої Каменяр читав свої твори.

Іменем Каменяра названі музично-драматичний 

театр, обласна наукова універсальна бібліотека та одна з 

вулиць нашого міста. 



Міськвиконком нашого міста 

заснував міську літературну премію 

ім. І.Франка. 

Серед лауреатів премії імені І.Франка 

є і академік медичного університету 

Володимир Качкан

(за літературно-українознавчі 

студії 1999року).



За 40 років професійної діяльності І.Франком 

створено близько 6 тисяч художніх творів, 

публікацій…Його твори перекладені 60 мовами світу.

Каменяр, крім української, володів 12 мовами: 

російською, сербською, польською, німецькою, 

французькою, англійською, італійською, чеською, 

болгарською, білоруською, єврейською, литовською.

За досягнення в галузі літератури І.Франка було 

подано на здобуття Нобелівської премії. Однак 

кандидатура його не розглядалася, оскільки в травні 

1916 року поет помер, а Нобелівська премія посмертно 

не присуджується. Але вже те, що ім'я Франка було в 

числі претендентів, свідчить про його велич.



10 заповідей І. Франка народові України

(поема «Мойсей»).

• Шукай самого себе і вір в свої сили.

• Люби свою землю, а не шукай раю у чужих краях.

• Не заперечуй роль Вищої Сили у долі людини.

• Майбутнє віддалене у просторі і невідоме.

• Ідеал майбутнього людства лежить "поза межами 

можливого".

• Кожна людина повинна прирівнювати себе до ідеалу 

(духовне вдосконалення).

• Нема обітованої землі, а рай на землі — це поступ, рух -

це боротьба за утвердження духовних цінностей.

• Народ має пройти дорогами сумнівів і сподівань, які 

вже звідав І. Франко.

• Твори добро.

• Живи у мирі з усіма.



Книги – морська глибина:

Хто в них пірне аж до дна,

Той, хоч і труду мав досить,

Дивнії перли виносить.

І.Франко.

1978 р. А. Болюк.



Книгу І.Франко любив понад усе у світі. Ця 

найсильніша з усіх пристрастей Франка не покидала його 

ніколи. Усе життя він читав і збирав книжки.  

Особиста бібліотека І.Франка у Дрогобичі

нараховувала 500 томів українських і зарубіжних письменників

і була центром своєрідного товариства передової молоді, де 

читали Шевченка «Кобзар», драми Шекспіра та Шіллера, 

проводили палкі дискусії з приводу прочитаного і співали 

українські пісні. 

У Львові його власна бібліотека була однією з 

найбільших       (6 тисяч томів), а щодо цінності зібраних в ній 

наукових і рідкісних книг — не було їй рівних. 

В березні 1916 року Франко написав свій заповіт, 

в якому найцінніше, що в нього було — бібліотеку, подарував 

Науковому товариству ім. Т. Г. Шевченка.





Афоризми з творів І. Франка

• Слово — чудовий дар природи. 

• Мій поклик: праця, щастя і свобода.

• Треба нам людей хоробрих, смілих, гордих і 

палких. 

• Поки жива мова народна в устах народу, до того 

часу живий і народ.

• Мова народу – відображення Батьківщини і 

духовного життя народу.


