
Особисте життя

Івана Франка

Іван Франко – відомий геніальний письменник та

поет, борець і взірець. Людина, в житті якої було багато

кохання, пристрасті, жінок. Франко писав, що в його житті

«тричі являлася любов». Три кохання, три жінки: «Одна

несміла, як лілея біла...», «Явилась друга — гордая

княгиня...», «Явилась третя... — і очам приємно...».



Більш, ніж меч, і огонь, і стріла, і коса.

Небезпечне оружжя — жіноча краса.

Ані мудрість, наука, ні старші літа

Не дають проти неї міцного щита.
Іван Франко 

Вічна загадка Любові… Саме вона породжує прекрасне і вічне на землі, звеличує

людину, робить щасливою... В усі віки нерозгаданою залишається таємниця кохання, яка

надихає художників і композиторів, скульпторів і поетів...



Ольга Рошкевич

Перше світле юне кохання Франка було до доньки

священника Ольги Рошкевич. Ольга була жінкою з вищого світу,

знала кілька іноземних мов, збирала фольклор, мала власні

друковані праці.

Спочатку їхні стосунки подобалися батькам, і ледь не

дійшло до офіційних заручин. Однак Франка заарештовують за

участь у таємній соціалістичній організації. І після цього батько

Ольги забороняє будь-яке спілкування з Франком. Попри заборону

зустрічатись вони зустрічаються таємно. Іван та Ольга ще протягом

десяти років через друзів листувалися. Ольга Рошкевич теж кохала

Франка. Її останнім проханням було, щоб листи від поета поклали їй

у труну, під голову — як найдорожчий скарб її життя.



Юзефа Дзвонковська

Друге кохання Франка – Юзефа Дзвонковська.

Юзефу письменник зустрів у Станіславі (Івано-Франківськ).

Полька із шляхетної родини припала до серця усім членам

гуртка, до якого входив Франко. Вони починають

листування. 27-річний письменник вирішує: от вона –

жінка, яка має стати його дружиною. Проте в Юзефи про це

була інша думка, і вона відмовляє Франкові… Думки

дослідників розходяться. Частина вважає, що дівчина

відмовила через свій вищий соціальний статус. Інші

переконані: через смертельну хворобу. Франко писав, що

Юзя тому не пішла за нього заміж, що знала про свою

хворобу — туберкульоз — і що за кілька років відійшла з

життя народною вчителькою.



Целіна Зиґмунтовська

Третє кохання – шляхтянку і затяту польку Целіну

Зигмунтовську – Франко зустрів на пошті, де вона

працювала. Письменник безмежно закохався в прекрасну

дівчину. Однак абсолютно безрезультатно! Целіна запевняла,

що Франко її переслідує. І дуже зраділа, коли він одружився.

Сама дівчина вийшла заміж за поліцейського комісара, мала

з ним двоє дітей і швидко овдовіла. Як не дивно, Франко і

Целіна зустрічалися все життя. Він допомагав вдові

вирішувати справи, допомагав грошима.



Тричі мені являлася любов.

Одна несміла, як лілея біла,

З зітхання й мрій уткана, із обснов

Сріблястих, мов метелик, підлетіла.

Купав її в рожевих блисках май,

На пурпуровій хмарі вранці сіла

І бачила довкола рай і рай!

Вона була невинна, як дитина,

Пахуча, як розцвілий свіжо гай.

Явилась третя — женщина чи звір?

Глядиш на неї — і очам приємно,

Впивається її красою зір.

То разом страх бере, душа холоне

І сила розпливається в простір.

Спершу я думав, що бокує, тоне

Десь в тіні, що на мене й не зирне —

Та враз мов бухло полум'я червоне.

За саме серце вхопила мене,

Мов сфінкс, у душу кігтями вп'ялилась

І смокче кров, і геть спокій жене.

Минали дні, я думав: наситилась,

Ослабне, щезне… Та дарма! Дарма!

Вона мене й на хвилю не пустилась…
І.Я. Франко

Явилась друга — гордая княгиня,

Бліда, мов місяць, тиха та сумна,

Таємна й недоступна, мов святиня.

Мене рукою зимною вона

Відсунула і шепнула таємно:

"Мені не жить, тож най умру одна!"

І мовчки щезла там, де вічно темно.



Одружився Іван Франко з Ольгою Хоружинською. Ольга

була високоосвіченою людиною, добре володіла мовами:

англійською, французькою, німецькою, російською. Разом

подружжя виховало чотирьох дітей – Андрія, Тараса, Петра, Анну.

Їхній шлюб називали возз’єднанням

Сходу та Заходу, мрією всього українського

народу. Проте щастя не було. Ольга хотіла стати

Франкові коханою дружиною, а він у ній бачив

лише друга. Дружина писала статті,

адаптовувала українською іноземних авторів,

допомагала чоловікові збирати український

фольклор. Вона віддала Франкові все: любов,

душу, життя, віру…Своїй жінці Ользі

Хоружинській він за усе спільне з нею 30 -літнє

життя, присвятив лише один вірш.

Ольга Хоружинська



Моїй дружині

Спасибі тобі, моє сонечко,

За промінчик твій – щире словечко!

Як промінчика не здобуть притьмом,

Слова щирого не купить сріблом.

В сльоту зимнюю, в днину млистую

Я дорогою йду тернистою;

Кого я любив, ті забулися,

А з ким я дружив – відвернулися.

Відвернулися та й цураються,

З труду мойого посміхаються,

В порох топчуть те, що мені святе, –

А недоля й тьма все росте й росте.

Важко дерево з корнем вирвати,

Друга давнього з серця вигнати.

Важко в пітьмі йти, ще й грязюкою,

Де брехня сичить вкруг гадюкою.

Та як радісно серед трудного

Шляху темного і безлюдного

Вгледіть – світиться десь оконечко!..

Так у горі нам – щире словечко.

То ж за дар малий, а безцінний твій,

Що, мов цвіт, скрасив шлях осінній мій,

За той усміх твій не вдослід журбі

Спасибі тобі! Спасибі тобі! 
І. Я. Франко



Хоч і пізнав би я всі мови

І ангелів, і всіх людий,

А якби я не мав любови,

Був би, як кимвал той твердий,

Був би, як мідь гучна й пуста,

Й мертві були б мої уста.

Хоть міг би я пророкувати,

Знав тайники подій усіх

І віру міг могутню мати,

Що й гори порушати б міг,

А в серці б я любві не мав,

Нічим би був, нічого б не здолав.

І хоч би все добро своє

Віддав я бідним без принуки,

Хоч би і тіло та життє

Віддав на смерть, на тяжкі

муки,

А в серці би любві не мав,

Нічим би був, нічого б не здолав.

Любов-бо довготерпелива,

Ласкава, й смирна, й знає честь,

Независна, не пакіслива, –

Любов за нас пішла на хрест.

Негорда, честі не бажає,

Терпить, відплати не шукає.

Гнів їй далекий і все зле,

Неправда й раз її не тішить,

Лиш правда потішає все;

Все зносить, кождому все лишить,

Все вірить, все надію має,

І все, і все перетриває.

Любов ніколи не загине!

Хоч всі пророцтва заніміють,

Хоч людська мова в безвість злине,

Всю мудрість в пил вітри розвіють,

Вона жиє, все оживляє,

Вона все-все перетриває.

І. Я. Франко

Любов


