ХLVІI-ий Злет Юнацтва
Елленвіл, Нью-Йорк

Конкурс Знання

150-ліття народження
і 90-ліття смерти
Івана Франка
(Молодше Юнацтво)

Спілка Української Молоді
2006

Іван Франко
Хто такий був Іван Франко?
Іван Франко був великий український поет і письменник. Він
писав дуже багато віршів, оповідань та казок для дітей.
Де і коли народився Франко?
Він народився 15-го серпня 1856 року у селі Нагуєвичах. Село
Нагуєвичі знаходиться недалеко від Карпатів (на
Підкарпатщині).
Ким був його батько?
Івана Франка батько був ковалем. В селі він мав свою кузню. Кузня – це
майстерння в якій кувають залізо на підкови, на колеса для возів й інші металеві
вироби на господарку.
До кузні заходили господарі з Нагуєвичів і довколишних сіл але також заходили
випадкові подорожні люди котрі проїздили через Нагуєвичі. Якщо в цих
подорожних осіб зломилося колесо чи віз, вони вступали в кузню щоб Іванів батько
їм все направив.
Івана Франка батько був людиною розумною, веселою, товариської вдачі. Люди
його любили і за те приходили часто до кузні. Часом приходили за ділом, а часом
поговорити з сусідами чи довідатися про новини з околиці й широкого світу.
Коли Іван був маленьким, що він любив робити?
В зимі коли було зимно Іван Франко любив ходити в кузню, де було тепло. Тут він
сидів між господарями і подорожними і слухав уважно розмови цих людей. Його
найбільше цікавили казки, леґенди, перекази, та оповідання про всяких духів,
відмів, чарадіїв, лісовиків і русалок. В Івана розвивалася буйна фантазія.
У літку Івась бігав по полях, лугах та лісах. Тут він любив слухати мову лісу – шум
дерев, голоси лісових тварин і пташків. З однолітками Івась був несміливим. Він
любив сам бавитися, або бути серед природи.
Що думали про Івана Франко його батьки і люди в селі?
Іван мав надзвищайно буйну фантазію. Його все цікавило і він хотів все знати.
Наприклад Івана цікавило чим людина бачить і чує. Чому, коли затикаєш вуха
пальцями – чути тільки шум, а коли відкрити – чути голоси? Івась старався сам
відповісти на ці питання, або питався батьків. Батьки не завжди мали задовільні
відповіді на його запити. За це, люди (і навіть його мати) вважали що Іван був
дивним, і звали його «чудаком». Тільки його батько вірив що він був «чудоворозумною дитиною» і що з нього буде незвичайна людина.

Що зробив батько Івана Франка щоб виявилися таланти його сина?
Коли Івасеві було шість років, батько записав його до школи в сусідному селі. Він
тут навчився читати і писати по українському, польському, і по німецькому. Івась
жив з своїм дядьком Павлом, який був письменником і помагав йому вчитися.
Після двох років він пішов до школи отців Василиян у місті Дрогобичі. З часом він
перейшов до ґімназії, а тоді до університету у Львові.
Як Іван вчився в школі?
Івась дуже добре вчився і здобув нагороди за це. Він мав дуже добру пам’ять і міг
слово в слово переказати те, що учителі вчили в клясі.
Які пригоди мав Іван в школі?
В школі з Івана насміховувалися. Іван був з села і був бідним, в нього не було
гарного одягу і він дивно поводився. Він не мав товаришів в школі; учитель його
не сподобав та над ним знущався. Але незважаючи на ці перешкоди, Іван дуже
старався в школі і став найкращим учнем.
Який письменик мав великий вплив над Іваном Франком?
Тарас Шевценко мав великий вплив над Іваном Франком. В ґімназії Франко
прочитав «Кобзаря» і всі Шевченка твори вивчив на пам’ять. Шевченко передав
Франкові міцну любов до Україні, і відважність її обороняти.
Коли Іван Франко почав писати свої твори?
Іван Франко почав писати свої твори у Львівському університеті. Коли ще був
студентом він зацікавився справами працівників, і політикою. Він почав багато
писати віршів і повістей, котрі були друковані в студентському часописі «Друг».
В цей час Україна була під владою Австрією. Через його політичні твори, Франка
заарештувала австрійська влада.
Про що писав Іван Франко?
Іван Франко писав поезії, оповідання, повісті, драми, наукові студії, критичні оцінки,
і перекладав визначні твори письменників з цілого світу. Він був «золотим
мостом» між українською і світовими літературами.
Він описував своє дитинство в таких творах як «Малий Мирон», «У кузні» та «Під
оборогом». А про свої дні в школі і переживання в школі він описав в оповіданнях
«Грицева Шкільна наука» та «Олівець» .
Іван Франко також вживав свою буйну уяву і писав казки та оповідання для дітей.
«Лис Микита» – це вірш для дітей в якому Франко описує хитрого лиса і звірят
лісу. Всі звірята мають людські характеристики. «Коли ще звірі говорили» – це
збірка оповідань про звірят для дітей, з навчальним змістом. Франко також
написав широко знану українську казку «Дідова Ріпка».
Як поет, Франко є найкращий український поет – після Тарас Шевченка. Франко
дуже любив Україну, і писав вірші про свою країну. Іван Франко також написав
дуже багато інших віршів і оповідань:

Каменярі – Вірш написаний щоб зворушити українців до думки, щоб працювали
для кращої долі рідного краю. Вірш базується на старо-українській легенді про
Олександра Маседонського, який загнав людей лупати скелю камяну, і вони ціле
своє життя лупають цю скелю щоб добитися на другий бік, де знаходиться чудова
країна.
Великі Роковини - Вірш був написаний з нагоди 100-ліття відновлення української
мови. (Іван Котляревський був написав Енеїду живою українською мовою). Цей
твір з’єднює український нарід і Франко стає дуже популярним між українцями.
Не пора – це патріотична поема до якої пишуть музику і вона стає дуже
популярною піснею (пізніше гімном).
Захар Беркут – це оповідання про родину яка живе підчас татарських рейдів на
Україну.
Мойсей – це вірш який базується на оповіданню із Біблії про Мойсея. Вірш
порівнює боротьбу за власну Україну до Мойсея і життя євреїв, в цім що ми
повинні працювати на ціль вільної України навіть хоч ми напевно її не побачимо
(так само як Мойсей не дожив побачити край до якого він вів своїх людей).
Як українці вшанували славного поета Івана Франка?
На західній Україні є старовинне місто «Станиславів» котре було засноване в 1662
році. Місто було засноване як фортеця для захисту від набігів кримських татар. У
1962 р. місто відзначило своє 300-ліття. Воно було переіменоване і від тоді має
назву Івано-Франківськ.

Зображення Івана Франка можна знайти на українських банкнотах, в сумі 20
гривень.
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