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Іван Франко — це розум і серце 

нашого народу. Це боротьба, мука і 

передчуття щастя України. Укра-

їни і людськості. …Франко живе в 

народній пам’яті як великий Каме-

няр…»  

(М. Рильський). 

 

 

м. Краматорськ, 2021 р. 

Іван Франко (1856-1916)  
Народився 27 серпня 1856 

року в селі Нагуєвичі в Східній 

Галичині в родині селянина-

коваля. Навчався спочатку в шко-

лі села Ясениця-Сільна (1862–

1864), потім у так званій норма-

льній школі при василіанському 

монастирі у Дрогобичі (1864–

1867).  

У 1875 році закінчив Дрого-

бицьку гімназію. Восени 1875 р. 

став студентом філософського 

факультету Львівського універси-

тету.  

Перші літературні твори — 

вірш «Народна пісня» (1874) і по-

вість «Петрії і Довбущуки» (1875) 

були надруковані в студентсько-

му часописі «Друг».  

Активна громадсько-

політична й видавнича діяльність 

та листування з Михайлом Дра-

гомановим спричинили арешт пи-

сьменника за звинуваченням у 

належності до таємного соціаліс-

тичного товариства.  

У 1880 р. вдруге заарештову-

ють, обвинувачуючи в підбурю-

ванні селян проти влади. У 1881 

р. став співвидавцем часопису 

«Світ», після закриття (1882) яко-

го працював у редакції часопису 

«Зоря» й газеті «Діло».  

В травні 1886 р. взяв з Оль-

гою Хоружинською шлюб у Пав-

лівській церкві Колегії Павла Га-

лагана. У 1888 р. деякий час пра-

цював у часописі «Правда». 

 Зв’язки з наддніпрянцями 

спричинили третій арешт (1889) 

письменника. У 1890 р. за підт-

римки М. Драгоманова стає спів-

засновником Русько-Української 

Радикальної Партії. З 1908 р. стан 

здоров’я значно погіршився, од-

нак він продовжував працювати 

до кінця свого життя. Помер 28 

травня 1916  р. у Львові. 
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«Іван Франко: 

дух, наука, 

думка, воля» 
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