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Тема. І. Франко. Поезії «Гімн», «Сікстинська мадонна», «Ой ти, дівчино, 

з горіха зерня». 

 

Ми не можемо назвати, мабуть,    

жодної ділянки людського духу,    

в якій би не працював Іван Франко    

і в якій би він не  був великий. 

П. Загребельний 

 

Іван Франко народився 27 серпня 1856 року в 

селі Нагуєвичі Дрогобицького повіту в Східній Галичині, поблизу Борислава, 

в родині селянина-коваля. Мати, Марія Кульчицька, походила із зубожілого 

українського шляхетського роду Кульчицьких. Свою селянську ідентичність, 

що виявлялась у подиву гідній працелюбності й невибагливості в побуті, 

Франко зберіг до кінця життя. 

Навчався спочатку в школі села Ясениця-Сільна (1862—1864), потім у 

так званій нормальній школі привасиліанському 

монастирі у Дрогобичі (1864—1867). 1875 року  закінчив Дрогобицьку 

гімназію (нині — Педагогічний університет). 

У багатьох автобіографічних оповіданнях Івана Франка («Грицева 

шкільна наука», «Олівець», «Schönschreiben») художньо відтворено 

атмосферу тогочасної шкільної освіти з її схоластикою, тілесними 

покараннями та моральним приниженням учнів. З них довідуємося, 

наскільки важко було здобувати освіту обдарованому селянському хлопцеві. 

Він жив на квартирі в далекої родички Кошицької на околиці Дрогобича, 

нерідко спав у трунах, які виготовлялися у її столярній майстерні («У 

столярні»). Уже навчаючись у гімназії, Франко виявив феноменальні 

здібності: міг майже дослівно повторити товаришам годинну лекцію 

вчителя; знав напам'ять усього «Кобзаря»; домашні завдання з 

польської мови нерідко виконував у поетичній формі; глибоко й на все 

життя засвоював зміст прочитаних книжок. Серед його лектури у цей час 

були твори європейських класиків, культорологічні, історіософські праці, 

популярні книжки на природничі теми. Загалом особиста бібліотека 

Франка-гімназиста налічувала близько 500 книжок українською та 

іншими європейськими мовами. У цей же час Франко починає 

перекладати твори античних авторів (Софокла, Еврипіда); під впливом 

творчості Маркіяна Шашкевича й Тараса Шевченка захоплюється багатством 

і красою української мови, починає збирати й записувати зразки усної 

народної творчості (пісні, легенди тощо). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F-%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1862
http://uk.wikipedia.org/wiki/1864
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%85_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_(%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%85_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_(%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/1864
http://uk.wikipedia.org/wiki/1867
http://uk.wikipedia.org/wiki/1875
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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Восени 1875 р. Франко став студентом філософського 

факультету Львівського університету. 

Усебічно обдарований, енциклопедично освічений і надзвичайно 

працьовитий, Франко виявив себе на багатьох ділянках української культури. 

Він був поетом, прозаїком, драматургом, критиком й істориком 

літератури, перекладачем і видавцем. Сюжети для своїх творів Франко 

черпав з життя і боротьби рідного народу, але також з першоджерел людської 

культури — зі Сходу, античної доби й Ренесансу. Він був «золотим мостом» 

між українською і світовими літературами. 

Нерідко Івана Франка називають титаном праці. Євген Маланюк свого 

часу писав: «Свідомо чи несвідомо, з власного пересвідчення чи ж чужого 

голосу, але кожен, почувши ім'я Франка, здіймає шапку незалежно від 

свого місця народження. Тут діє інстинкт величі». 

Поезія 

Стильово Франко належить до перших реалістів в українській літературі. 

Він — найвизначніший поет пошевченківської доби. Новаторською була вже 

його друга збірка «З вершин і низин» (1887 р., поширена 1893 р.), 

охоплювала головні твори його суспільної лірики («Товаришам з тюрми», 

«Вічний Революціонер», «Каменярі», «Земле моя», «Тюремні сонети» та 

інші). Вона революціонізувала молоде покоління, через що в Росії була 

заборонена. Вершиною інтимної лірики Франка є його «Зів'яле 

листя» (1896 р.).  

Прозова творчість 

Проза Франка охоплює понад 100 оповідань, новел та 

десять повістей і романів. Вона починається з так званого «бориславського 

циклу» (від1877 р.), в якому Франко подає жахливий образ і глибокий аналіз 

соціального зла в тогочасній Галичині. Зубожіння й пролетаризація 

галицького села лягли в основу його збірки «В поті чола» (1890 р.) і 

«Галицькі образки» (1897 р.), до яких належать автобіографічні оповідання 

«Малий Мирон», «Грицева шкільна наука», «Олівець», «Schönschreiben» та 

інші. 

Вершиною прози Франка є повість «Boa constrictor» (1878 р.) і 

соціальний роман «Борислав сміється» (1882 р.). У них уперше відображені 

початкові форми революційної боротьби робітництва та стихійне 

пробудження його класової свідомості. 

На основі старих українських літописів Франко написав історичну 

повість «Захар Беркут» (1882 р.), в якій відобразив героїчну боротьбу 

українських верховинців проти монголів 1241 р. До історичних творів ще 

належать «Герой по неволі» (1904 р.) про революцію 1848 р. у Львові та 

«Великий шум» (1907 р.) про скасування панщини. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1875
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D1%96_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/1887
http://uk.wikipedia.org/wiki/1893
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%B2%27%D1%8F%D0%BB%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%B2%27%D1%8F%D0%BB%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1896
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
http://uk.wikipedia.org/wiki/1877
http://uk.wikipedia.org/wiki/1890
http://uk.wikipedia.org/wiki/1897
http://uk.wikipedia.org/wiki/1878
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1882
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://uk.wikipedia.org/wiki/1882
http://uk.wikipedia.org/wiki/1241
http://uk.wikipedia.org/wiki/1904
http://uk.wikipedia.org/wiki/1848
http://uk.wikipedia.org/wiki/1907
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Моральному розкладові «верхів» тогочасного суспільства в Галичині 

Франко присвятив романи «Для домашнього вогнища» (1892 р.), «Основи 

суспільности» (1895 р.) і «Перехресні стежки» (1899—1900 рр.). Повість 

«Лель і Полель» (1887 р.) має дидактичний характер. Проза Франка 

відзначається жанровим багатством і реалістичним зображенням життя всіх 

прошарків суспільства. 

Драматургія 

У драматургії Франко виявив себе майстром соціально-психологічної та 

історичної драми й комедії. Перші його спроби на цьому полі походять ще з 

гімназії:  

Особливо треба відзначити перекладницьку діяльність Франка, яку він 

не припиняв усе своє життя. Франко перекладав з 14 мов, серед 

іншихГомера, Данте, Шекспіра, Ґете, Золя, Б'єрнсона.  

З слов'янських класиків Франко перекладав  Пушкіна,  Лермонтова,  

Чернишевського, Герцена,Некрасова, Міц-кевича, Ґомуліцького,  Асника, 

Гавлічка-Боровського, Яна Неруду, Махара, Халупку та інших. 

Іван Франко залишив велику наукову спадщину. Це праці з філософії, 

теорії й історії літератури, психології, сходознавства, мовознавства, 

етнографії, економіки, історії. 

За його творами поставлено фільми: 

 «Борислав сміється» (1926), 

 «Якби каміння говорило» (1957), 

 «Украдене щастя» (фільм-спектакль, 1952), телефільм (1986) і 

чотирисерійний стилізований фільм (2003), 

 Альманах «До світла» (1967. «До світла», «Каменяр», 

«Панталаха»), 

 Мультиплікаційна стрічка «Заєць та їжак» (1963), 

 Художня кінокартина «Захар Беркут» (1971), 

 Телесеріали О. Бійми «Пастка» (1995) та «Злочин з багатьма 

невідомими» (1993). 

 П'ятисерійний мультфільм «Лис Микита» (2005) 

 

У 1887 році у Львові вийшла збірка поезій І. Франка «З вершин і  

низин». До  неї увійшло багато віршів, які раніше друкувалися в різних 

журналах. 

У 1893 р. вийшло друге, значно доповнене видання цієї збірки. У 

другому виданні збірка «З вершин і низин» має сім розділів: перший «De 

profundis» («З глибини»), що поділяється на цикли: «Веснянки», «Осінні 

думи», «Скорбні пісні», «Нічні думи», «Думи пролетарія» і «Excelsior!» 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1892
http://uk.wikipedia.org/wiki/1895
http://uk.wikipedia.org/wiki/1899
http://uk.wikipedia.org/wiki/1900
http://uk.wikipedia.org/wiki/1887
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D1%96%D2%91%27%D1%94%D1%80%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D2%91%D0%B0%D0%BD%D2%91_%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%95%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%E2%80%99%D1%94%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%94%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%91%E2%80%99%D1%94%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%AF%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/1926
http://uk.wikipedia.org/wiki/1957
http://uk.wikipedia.org/wiki/1952
http://uk.wikipedia.org/wiki/1986
http://uk.wikipedia.org/wiki/2003
http://uk.wikipedia.org/wiki/1967
http://uk.wikipedia.org/wiki/1963
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/1971
http://uk.wikipedia.org/wiki/1995
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD_%D0%B7_%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD_%D0%B7_%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/1993
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/2005
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(«Вище!»); другий розділ — «Профілі і  маски», який охоплює цикли: 

«Поезія», «Поет», «Україна», «Карта любові», «Знайомим і  незнайомим», 

«Зів’яле листя», «Оси»; третій — «Сонети», що має два цикли: «Вольні 

сонети» і  «Тюремні сонети»; четвертий — «Галицькі образи»; п’ятий — 

«Жидівські мелодії»; шостий — поема «Панські жарти»; сьомий — 

«Легенди». 

Збірку відкриває вірш «Гімн» («Вічний революціонер», 1880). Поет 

оспівує невмирущий революційний дух народів, віковічну боротьбу проти 

гніту й поневолення, боротьбу «за поступ, щастя й волю». 

Автор створив високохудожній образ «вічного революціонера», що 

символізує вічний дух неспокою та прагнення свободи, рух уперед, до нового 

щасливого життя. 

Дух, що тіло рве до  бою, 

Рве за поступ, щастя й волю… 

Ідея незламності бажання й  пошуків волі і  правди, невпинного 

зростання визвольного руху в рядках вірша підсилена анафорою «ні». 

Франко глибоко був переконаний, що реакційні сили неспроможні спинити 

революційного народу, який прагне знищити будь-яку експлуатацію і  

перебудувати світ на  основі соціальної справедливості: 

Ні попівські тортури, 

Ні  тюремні царські мури, 

Ані війська муштровані, 

Ні  гармати лаштовані, 

Ні шпіонське ремесло 

В  гріб його ще не  звело. 

Тематичною новизною твору стає психологічний та патріотичний 

драматизм, пафосна напруженість, які вдало поєднуються з  логікою, 

строгістю думок. Саме таке поєднання здається найбільш вдалим для 

проголошення нових задач, нових демократичних ідей. 

Велику роль надавав поет агітаторському слову — рушійній силі в  

зростанні самоусвідомлення українців як нації. І  цей дужий рух передається 

у  вірші низкою дієслів руху —  рве, розповився, простується, спішить. 

Завершується твір пафосним розгорнутим риторичним запитанням, яке й  

містить відповідь, сповнену віри й  оптимізму. Світлі часи, день свободи 

неодмінно прийде на Україну. 

І де в  світі тая сила, 

Щоб в бігу її  спинила, 

Щоб згасила, мов огень, 

Розвидняющийся день? 

«Гімн» є кращим зразком політичної лірики, пройнятою мотивами 

мужності й визвольної боротьби. 

 
Вірш «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» входить у збірку «Зів’яле листя». 

Поет, створюючи поетичний образ коханої, захоплюється її красою, проте, як 
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і  в народній традиції, протиставляє ніжній дівочій вроді запальний характер: 

«серденько — колюче терня», «слово остре, як бритва». 

Ліричний герой проголошує свою приреченість вічно любити байдужу 

до нього дівчину. І вічно страждати від цього. Душевна щирість та справжня 

любов чоловіка проявляються повною мірою у  відсутності будь-якого осуду 

поведінки коханої. Образ горіхового зерня є не лише оригінальним, але й 

надзвичайно ємним: він викликає зорові, дотикові асоціації в  читачів. Поезія 

покладена на  музику композитором А.  Кос-Анатольським. 

Читання вірша. Обговорення. 

Бесіда 

 Які особливості поетичного стилю поезії «Гімн»? 

 Чому Франко називає дух нації силою, що «тіло рве до  бою»? 

 Як ви розумієте слова І.  Франка: «Я син народу, що вгору  

йде»? 

 

Велике місце в збірці «З вершин і низин» займають цикли віршів 

«Вольні сонети» і  «Тюремні сонети». У  «Вольних сонетах» Франко 

говорить, що й давня класична форма сонета, цей «тонкий різець Петрарки», 

у творчості поета-революціонера може бути такою ж грізною зброєю, як і 

«важкий молот каменярський». Насичений новим ідейним змістом, сонет так 

само служить боротьбі за  те, щоб… валити панський гніт і царевий». 

«Тюремні сонети» — гострий політичний протест проти 

гнобительського режиму цісарської Австрії — цієї тюрми народів, яка 

«обручем сталеним… обціпила їх живі сустави». 

Сонет (від італійського sonetto — звучати) — ліричний вірш, який 

складається з  14 рядків п’ятистопного або шестистопного ямба: два 

чотиривірші (катрени) з перехресним римуванням і два тривірші (терцети). У 

сонеті має бути п’ять рим із  різними видами римування. 

Виник сонет в італійській літературі на початку ХІІІ століття. 

Започаткований Джакото да Лентіно. Особливий внесок у розвиток сонета 

зробили Данте Аліг’єрі, Ф. Петрарка та В. Шекспір. Внутрішня гнучкість 

сонетної форми дає можливість оновлюватися канону. А  загалом можливі й  

неканонічні форми сонета, наприклад, «хвостаті», тобто з додатковим 

рядком. «Перевернуті» сонети характеризуються тим, що першими в  них є  

дві трирядкові строфи, а потім ідуть дві чотирирядкові, «суцільні» — 

побудовані лише на двох римах, «безголові» — з однією чотирирядковою 

строфою, «кульгаві» — у  яких останні рядки чотиривіршів усічені, 

«напівсонети» — які складаються з однієї чотирирядкової й однієї 

трирядкової строфи, а також «сонетоїди», характерні для Миколи Зерова. 

Складну форму має вінок сонетів, який складається з 15 віршів, причому весь 

останній вірш будується з перших рядків попередніх чи наступних 

чотирнадцяти сонетів. Найчастіше сонети зустрічаються в медитативній та 

пейзажній ліриці. 
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Український сонет з’явився в  середині ХІХ ст. Вагомий внесок у його 

розвиток зробили І. Франко, Леся Українка, М. Рильський, М. Драй-Хмара, 

М. Зеров, Л. Костенко, Д. Павличко. 

Терцет (від лат.  tertius — третій) — трирядкова строфа з суміжним 

римуванням (аааббб). 

Катрен (куплет) — чотиривірш з парним (аабб), перехресним (абаб) чи 

кільцевим (абба) римуванням. 

Ямб — двоскладова стопа з наголосом на першому складі. 

 

Робота над текстом сонета «Сікстинська мадонна» 
Своє захоплення жінкою-матір’ю, безсмертним полотном Рафаеля 

«Сікстинська мадонна» І. Франко висловив у формі сонета. У Мадонні поет 

вбачає богиню, «райську рожу», і, хоч не знайшов для себе богів на  небесах, 

цій — поклониться, як богині. Краса мадонни не казкова, а земна — щира, 

добра, ніжна. А справжнє мистецтво, яким є картина «Сікстинська мадонна» 

— вічне.  

 

Хто смів сказать, що не богиня ти? 

Де той безбожник, що без серця дрожі 

В твоє лице небесне глянуть може, 

Неткнутий блиском твої красоти? 

Так, ти богиня! Мати, райська роже, 

О глянь на мене зі своєї висоти! 

Бач, я, що в небесах не міг найти 

Богів, перед тобою клонюсь тоже. 

О бозі, духах мож ся сумнівати 

І небо й пекло казкою вважати, 

Та ти й краса твоя — не казка, ні! 

І час прийде, коли весь світ покине 

Богів і духів, лиш тебе, богине, 

Чтить буде вічно — тут, на полотні. 

1881 

 

Епітети: небесне лице. 

Риторичне запитання. 

Метафора: неткнутий блиском твої красоти. 

Порівняння: мати, райська рожа (приховане порівняння). 

Гіпербола: що в небесах не міг найти богів. 

Антоніми: небо – пекло.  
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Гімн 

Вiчний революцйонер -  

                                   Дух, що тiло рве до бою,  

                                   Рве за поступ, щастя й волю,  

                                   Вiн живе, вiн ще не вмер.  

                                   Нi попiвськiї тортури,  

                                   Нi тюремнi царськi мури,  

                                   Анi вiйська муштрованi,  

                                   Ні гармати лаштованi,  

                                   Нi шпiонське ремесло  

                                   В грiб його ще не звело. 

                                     

                                   Вiн не вмер, вiн ще живе!  

                                   Хоч вiд тисяч лiт родився,  

                                   Та аж вчора розповився  

                                   I о власнiй силi йде.  

                                   I простується, мiцнiє,  

                                   I спiшить туди, де днiє; 

                                   Словом сильним, мов трубою  

                                   Мiлiони зве з собою,-  

                                   Мiлiони радо йдуть,  

                                   Бо се голос духа чуть. 

                                     

                                   Голос духа чути скрiзь: 

                                   По курних хатах мужицьких, 

                                   По верстатах ремiсницьких,  

                                   По мiсцях недолi й слiз.  

                                   I де тiльки вiн роздасться,  

                                   Щезнуть сльози, сум, нещастя.  

                                   Сила родиться й завзяття  

                                   Не ридать, а добувать,  

                                   Хоч синам, як не собi,  

                                   Кращу долю в боротьбi. 

                                     

                                   Вiчний революцйонер -  

                                   Дух, наука, думка, воля -  

                                   Не уступить пiтьмi поля.  

                                   Не дасть спутатись тепер.  

                                   Розвалилась зла руїна,  

                                   Покотилася лавина,  

                                   I де в свiтi тая сила,  

                                   Щоб в бiгу її спинила,  

                                   Щоб згасила, мов огень,  

                                   Розвидняющийся день? 
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Хто смів сказать, що не богиня ти? 

Де той безбожник, що без серця дрожі 

В твоє лице небесне глянуть може, 

Неткнутий блиском твої красоти? 

Так, ти богиня! Мати, райська роже, 

О глянь на мене зі своєї висоти! 

Бач, я, що в небесах не міг найти 

Богів, перед тобою клонюсь тоже. 

О бозі, духах мож ся сумнівати 

І небо й пекло казкою вважати, 

Та ти й краса твоя — не казка, ні! 

І час прийде, коли весь світ покине 

Богів і духів, лиш тебе, богине, 

Чтить буде вічно — тут, на полотні. 
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Ой ти, дівчино, з горіха зерня, 

Чом твоє серденько - колюче терня? 

 

Чом твої устонька - тиха молитва, 

А твоє слово остре, як бритва? 

 

Чом твої очі сяють тим чаром, 

Що то запалює серце пожаром? 

 

Ох, тії очі темніші ночі, 

Хто в них задивиться, й сонця не хоче! 

 

І чом твій усміх - для мене скрута, 

Серце бентежить, як буря люта? 

 

Ой ти, дівчино, ясная зоре! 

Ти мої радощі, ти моє горе! 

 

Тебе видаючи, любити мушу, 

Тебе кохаючи, загублю душу. 

 

 

 

Завдання 

1. Прочитати лекцію 

2. Прочитати поезії «Гімн», «Сікстинська мадонна», «Ой ти, дівчино, з 

горіха зерня». 

3. Вивчити напам’ять поезію «Гімн» 


