
 

(до 160-річчя від дня народження українського прозаїка, 

вченого, громадського діяча) 

 

 

 

 
 

«Іван Франко в Криворівні» 
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"...ми мусимо навчитися чути себе українцями 
— не галицькими, не буковинськими українцями, 

а українцями без офіціальних кордонів" 
                                                                                    

                                                                                          Іван Франко 
 

 

 
                 "Подібно до легендарного Данко, розірвавши свої груди,  

він дістав вогненне серце і освітив ним шлях  

для визволення свого народу."  

М. Вороний 

 

Знаковою постаттю в історії України, як у літературній, 

загальнокультурній, так і в політичній площині, є Іван Якович Франко. 

Він уславився в кожному напрямку, за який брався – як поет, прозаїк, 

драматург, перекладач художніх творів усіх жанрів; як вчений-історик, 

фольклорист, мовознавець, етнограф, економіст, історик літератури; як 

журналіст, літературний критик, редактор і видавець;  як публіцист і політик, 

видатний вчений, номінований на Нобелівську премію, якої він був 

безперечно гідний.  

Творчий доробок письменника величезний і налічує шість тисяч творів. 

Усього за життя І. Франка окремими книгами з'явилося понад 220 видань, у т. 

ч. більш ніж 60 збірок його оригінальних і перекладних творів різних жанрів. 

Лише частина спадщини великого українського письменника опублікована 

в 50 томах, що становить  половину творчого доробку письменника. Але й 

при цьому вражають незвичайні здобутки: 7 томів оригінальної поезії, 6 – 

перекладної, 9 – оригінальної прози, 2  –  драматичних творів. “Титан праці” 

– образно відмітили українські літературознавці невтомну діяльність Івана 

Франка в царині людського духу. 

Іван Франко залишив по собі багатющу спадщину не лише рідною 

українською, а й німецькою, польською, російською, чеською мовами; його 

твори друкувалися в багатьох європейських газетах, часописах, 

енциклопедичних виданнях, різноманітних збірниках тощо.  

До 160-річчя від дня народження Івана Франка 
пропонуємо книги про творчість письменника із фондів 
бібліотеки, що вийшли друком після 2005 року. 

 



Поетична творчість, як і взагалі вся літературна й громадсько-наукова 

діяльність Івана Франка – привабливий для дослідника матеріал. Чим же 

збагатив Франко українську поезію? Він розширив її тематичні межі, 

жанрові, віршові можливості. Серед поетичних творів Каменяра є всі види 

лірики: громадянська, філософська, інтимна, пейзажна. Є багато поем, 

пов'язаних з проблемами тогочасної України і присвячених 

загальнолюдським темам. Не можна залишитися байдужим до «Зів'ялого 

листя» — ліричної драми про красу і безсмертя кохання. Громадянські 

почуття пробуджують вірші збірки «З вершин і низин», поеми «Мойсей» та 

«Іван Вишенський». А які глибокі, мудрі його притчі — про красу, про 

дружбу, про кохання! 
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Клим'юк, Юрій Іларіонович.  

 Лірика Івана Франка як система жанрів [Текст] : 

монографія / Ю. І. Клим'юк ; наук. ред. М. П. Кодак ; 

Міністерство освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2006. – 402, [4] 

с. – Бібліогр.: с. 373–388.  

Місце зберігання:  фб 

У монографії показано великий внесок І. Франка у розвиток ліричних жанрів та їх 
модифікації в українській поезії. Проведене дослідження жанрової системи Франкової 

лірики, безперечно, на думку автора, здатне сприяти подальшому вивченню інших 

жанрових явищ української поезії класичного періоду. Монографія складається з 8-ми 

розділів, кожен з яких присвячений певному жанру лірики поета. Робота доповнена 

покажчиками: іменним та назв творів І. Франка. 

Наступне дослідження присвячено осмисленню філософської лірики І. 

Франка, з’ясовано її місце в генологічній свідомості та світоглядно-

естетичній еволюції митця-мислителя; систематизовано його погляди на 

філософську лірику як різновид рефлексійної поезії. 
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Тихолоз, Богдан Сергійович.  

 Філософська лірика Івана Франка: діалектика 

поетичної рефлексії [Текст] : [монографія] / Б. С. 

Тихолоз ; НАН України, Львівське відділення Ін-ту 



літератури ім. Т.Г.Шевченка, Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, 

Міжнародна асоціація франкознавців. – Львів : [б.в.] (Простір М), 2009. – 320 

с. – (Франкознавча серія ; вип. 12). 

Місце зберігання:  фб, Ч.З.№ 3 

 
 

  Не забував письменник і про маленьких читачів, для яких писав 

залюбки. Велика група казок про тварин об'єднана Іваном Франком спільним 

заголовком «Коли ще звірі говорили». В основі сюжету цих творів лежать 

мотиви відомих казок народів світу — українських, російських, німецьких, 

грецьких, індійських, сербських. Широкої популярності також набула поема-

казка Івана Франка «Лис Микита». «Наша нинішня байка і казка – се та 

сама Попелюшка, що заклята живе в брудній одежі, в душній кухні, але 

направду вона царівна родом із високого, блискучого замку», - так 

вислослювався про казку І. Франко. 
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Тихолоз, Наталя  

Казкотворчість Івана Франка [Текст] : 

(генологічні аспекти) / Н. Тихолоз, відп. ред. Є. К. 

Нахлік ; Національна Академія Наук України, 

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, Львівське 

відділення. – Львів : [б. и.], 2005. – 316 с. – 

(Франкознавча серія ; вип. 6).  

Місце зберігання:  фб 
 

Монографію “Казкотворчість Івана Франка (генологічні аспекти)” Наталя 

Тихолоз присвятила конкретній проблемі. Однак, аналізуючи жанрову специфіку 

літературних казок українського письменника, вона насамперед подала 

загальну типологічну характеристику жанру казки. Монографія складається з двох 

розділів, які містять низку підрозділів. В полі дослідницької уваги –  розважально-

дидактичні, сатиричні, сновізійні казки І.Франка й, безумовно, казки-поеми “Лис 
Микита”, “Коваль Бассім”, “Абу-Касимові капці”. Окремий параграф відведений 

інтерпретації Франкових творів неказкової жанрової природи, проте позначених рисами 

казки (“Наймит”, “Захар Беркут”, “Петрії і Довбущуки”, “На роботі” та ін.). Авторка 

монографії також ставить перед собою ще й завдання популяризації призабутих 

літературознавчих розвідок І.Франка, його перекладів. Зокрема, в “Додатках” читач 

знайде статтю молодого Франка “Женщина-мати”, його передмову до “Галицьких 

народних казок”, зібраних О.Роздольським, а упорядкованих І.Франком; та ін. 

Дослідження Наталі Тихолоз вносить нові моменти в розуміння однієї зі складних і 

багатих сторінок української літератури, зокрема казкового світу І.Франка. 

 

 



Іван Франко багато уваги приділяв проблемам розвитку української 

літературної мови як у суто мовознавчих, так і в літературно-критичних 

статтях і розвідках, рецензіях на мовознавчі праці, передмовах до різних 

видань. Також він досить часто вступав у лінгвістичну полеміку з приводу 

актуальних мовних питань. Мовознавчі інтереси Франка досить широкі та 

багатопланові. Відомо більше 20 лінгвістичних праць, заміток та рецензій 

українською, польською, німецькою мовами, а також майже 150 праць, які 

мають безпосередню дотичність до мовознавства 
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Сербенська, Олександра Антонівна.  

  Мовний світ Івана Франка [Текст] : статті, 

роздуми, матеріали : монографія / О. А. Сербенська ; 

Міністерство освіти і науки України, Львів. нац. ун-т 

імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 

2006. – 372 с.  

Місце зберігання:  фб. 

 
  У книзі зібрано написані в різній час лекції, статті,есеї про малодосліджені 

лінгвістичні погляди Івана Франка. Авторка простежує процес становлення Франка як 

мовознавця, видатного фразеографа, журналіста; з’ясовує соціолінгвістичні засади 

науковця, його погляди на суть Слова, з’вязок мови і духовності. В книзі зібрано характері 

висловлювання Мислителя про Слово і рідну мову; розглянуто функцію кольороназв у 

Франкових творах. Вперше в Україні перекладено з польської мови на українську і 

введено в науковий обіг реферат молодого Франка на книгу американського 
природодослідника про значення кольору в живій природі. 

 
 
 
 

  Кожен дослідник, що студіював життя і творчість Івана Франка, так чи 

інакше мусив торкатися його видавничої діяльності, оскільки ця грань його 

біографії посідала особливе місце в житті Івана Франка і є невід’ємною 

частиною розвитку державницького руху українського народу. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Якимович, Богдан.  

 Іван Франко – видавець: Книгознавчі та 

джерелознавчі аспекти [Текст]  / Б. Якимович. – Львів : 

Львів. ун-т, 2006. – 691 с. : портр, іл.  

Місце зберігання: фб. 
 

У книзі об’ємним додаткам із вичерпними бібліографіями передують вісім розділів, 

які охоплюють видавничу діяльність Каменяра від 1875 року та практично до останніх 

днів його життя. Видання уквітчано з любов’ю підібраним ілюстративним матеріалом, що 

унаочнює, по-перше, закоханість дослідника у свій предмет та, по-друге, дбайливе і 
прискіпливе ставлення письменника до своєї роботи. Лише одне перерахування 

видавничих серій-проектів, у формуванні яких брав участь Франко, засвідчує широту його 

працелюбності – це „Дрібна бібліотека”, „Наукова бібліотека”, „Літературно-наукова 

бібліотека”, „Хлопська бібліотека”, Українсько-руська Видавнича Спілка, „Універсальна 

бібліотека”, „Міжнародна бібліотека” та „Всесвітня бібліотека”, і то ще не рахуючи 

позасерійних видань. І, звичайно, неможливо оминути ролі Франка у створенні 

багатотомників творів Руданського, Федьковича, Шевченка та Шекспіра. Відчутно, що 

дослідник не просто гарно знає матеріал, а буквально ним живе. Але саме цим книга і 

цікава – вона написана, незважаючи на науковий стиль, доволі просто і кожною сторінкою 

відлунює безмежну зацікавленість Богдана Якимовича Іваном Франком, захоплюючи 
читача азартом пошуку і знаходження інформації. Пропонована читачеві праця – перша в 

українській історіографії, зокрема у франкознавстві, спроба монографічного дослідження 

про Франка-видавця, опрацьована в тісному зв’язку з вивченням його громадсько-

політичної і творчої письменницької діяльності та через студії над книгознавчими і 

джерелознавчими аспектами його друкованої продукції. 

 

 

  Про Івана Франко ми переважно говоримо як про видатного 

українського письменника, поета, перекладача, філософа, навіть економіста 

Але окрім цього Іван Франко був завзятим політиком і творцем першої в 

Галичині партії європейського зразка, розробляв її програмні документи і 

досліджував процеси, що проходили в краї. Чимало ідей Франко надзвичайно 

актуальні сьогодні. Проблеми виникнення держави займають значне місце в 

творчості і життя Івана Франка. Ви можете в цьому переконатись, 

звернувшись до пропонованої хрестоматії політологічних статей Івана 

Франка. 
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 Будівничий української державності [Текст] : 

хрестоматія політологічних статей Івана Франка / упоряд. 

Д. Павличко. – К. : Києво-Могилянська Академія, 2006. – 

640 с. : портр.  

Місце зберігання : фб, Ч.З.№ 3, ав, Ч.З.№ 2, аб 

 

 

 

 
  Наблизитися до пізнання Івана Франка – цього унікального 

людського й культурно-історичного феномена – можна завдяки самому 

Франкові, який був одержимий ідеєю самопізнання, самотворення як «цілого 

чоловіка» й заради цього найвищого для себе покликання творив містерію 

духу. Книга «Невідомий Іван Франко. Грані Ізмарагду» запрошує читача 

наблизитися через тексти письменника та розлоги статті Тамари Гундорової 

до пізнання душевної історії живої особистості Франка-творця, людини. 
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Гундорова, Тамара Іванівна.  

 Невідомий Іван Франко. Грані Ізмарагду [Текст]  

/ Т. І. Гундорова. – К. : Либідь, 2006. – 360 с. : іл. – 

(150-й річниці від дня народження Івана Франка 

присвячується).  

Місце зберігання: фб, ав, Ч.З.№ 3, аб 
 
 

 
 
 

Постать геніального українського письменника І. Я. Франка 

привернула до себе увагу дослідників його творчої і громадської діяльності. 

Франкознавство як наука формувалося, в основному, впродовж двадцятого 

століття. Феномен всебічно розвиненого митця став темою наукових розвідок 

М. Єфремова, М. Возняка, О. Дея, П. Хропка, М. Жулинського, С. Возняка та 

інших.  
 



Сьогодні поза спадщиною Івана Франка неможливо уявити української 

культури, неможливо вивчати історію літературного процесу і суспільної 

думки.  Тому важливе значення має вичерпна бібліографія творів і праць І. 

Франка та літератури про нього. 
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Луцишин, Олена Богданівна.  

 Заборонене франкознавство. 1885–1988 [Текст]  : 

матеріали до бібліографії критичної літератури про 

Івана Франка (публікації, вилучені з наукового обігу в 

Радянській україні 1930–1980-х років) / О. Б. Луцишин, 

М. О. Мороз; відп. ред. Є. К. Нахлік ; НАН України, Ін-т 

літ-ри ім. Т. Г. Шевченка, Львівське відділення. – Львів : 

[б. и.], 2006. – 216 с. – (Бібліографічна серія ; вип. 4).  

Місце зберігання: фб. 
 

Пропоноване дослідження доповнює бібліографію критичної літератури про Iвана 

Франка. Основну частину бібліографічного покажчика складає опис публікацій, що були  

вилучени з наукового обігу в Радянській Україні 1930-1980-х років. Джерелами до цієї 

книжки послужили усі наявні бібліографічні покажчики про Iвана Франка, а також 

покажчики періодичних (що стало особливо важливим внеском у складанні цієї 

бібліографії) та серійних видань з матеріалами про критичну літературу з питань 

франкознавства, бібліографії зарубіжної україністики. Подані матеріали супроводжуються 

анотаціями. Бібліографічний покажчик призначений для дослідників життя і творчості І. 
Франка. 

 
 

Іван Франко – універсальна особистість, геній, людина нового часу, яка 

набагато випередила свою добу, вчений і митець європейського рівня, яких 

мало в історії української культури. Він був автором, що творив 

національний комплексний культурно-естетичний код, сягав думкою в усі 

галузі духовного життя людства, інтегрував українські художні традиції в 

європейські тенденції літературного розвою. Його художня творчість завжди 

надихалася вірою в іще не вичерпані сили української нації.  

 

 

 


