
Урок 19-20 

Тема: Лірика збірки «З вершин і низин». Загальне уявлення про композицію. 

Поетична збірка «Зівʼяле листя», загальне уявлення про її композицію. Місце 

любовної теми у творчості Франка. 

Мета:  розкрити багатопроблемність, поліфонію мотивів і настроїв збірки “З 

вершин і низин”, яка свідчить про пристрасну любов ліричного героя до 

рідного народу – “сіяча” і “наймита”; 

подати учням загальні відомості про збірку “Зів’яле листя”, з’ясувати історію 

її створення, основні мотиви збірки; розкрити роль образу жінки у збірці, 

показати його вагоме значення; розвивати навички аналізу ліричного твору, 

пам’ять, увагу; формувати вміння формулювати та висловлювати свої думки; 

виховувати патріотичні та загальнолюдські почуття, шанобливе ставлення до 

інтимних почуттів людей, чистоту і благородство почуттів, зацікавлення 

творчістю поета 

Обладнання: презентація, відео до теми 

Тип уроку: дистанційний 

 

Матеріали до уроку 

 

Любов – це кара, це сумна в’язниця, 

                             Бог від якої заховав ключі 

           П.Сорока 

I.Організаційний момент. 

II.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 

1.Тестування 

1. Місце народження І.Франка: 

а) м. Дрогобич;  б) с. Нагуєвичі;  в) с. Ясениця Сільна. 

2. Рік народження І.Я.Франка: 

а) 1856; б) 1865; в) 1860. 



3. Скільки років було Франкові, коли помер його батько: 

а) 6;  б) 12;  в) 9. 

4. У якому році І.Франко вступив до дрогобицької гімназії: 

а) 1867; б) 1869; в) 1865. 

5. Скільки років було І.Франкові, коли померла його мати: 

а) 12;  б) 15;  в) 16. 

6. У 1875 році І.Франко стає студентом: 

а) Львівського університету;  

б) Віденського університету; 

в) Варшавського університету. 

7. В якому році І.Франка було вперше кинуто до тюрми: 

а) 1875; б) 1876; в) 1877. 

8. Назва першої збірки поезій І.Франка:  

а) “З вершин і низин”;  б) “Баляди і розкази”; в) “Мій Ізмарагд”. 

9. Назва журналу, в якому І.Франко вперше став працювати: 

а) “Друг”;  б) “Дзвін”;  в) “Громадський друг”. 

10.  Дружиною Франка була: 

а) Ю.Дзвонковська; б) О.Рошкевич; в) О.Хоружинська.  

11.  У 1893 році Франко став доктором наук: 

а) філософських;  б) історичних; в) філологічних.  

12.  Збірка “Зів’яле листя” присвячена темі: 

а) природи;  б) сімейних стосунків;  в) кохання.  

ІІI. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу 

1.Аналіз збірки «З вершин і низин». 



 

Збірка “З вершин і низин” – це свідчення того, як Франко відчував 

“глибину” буття свого власного, свого народу, врешті, усього людства. 

Збірка "З вершин і низин" — це складна мистецька будова з віршів, писаних 

у різний час і з різного приводу. "Укладаючи матеріал для цієї книжки, — 

писав І.Франко у "Передньому слові", — я покинув думку про хронологічний 

порядок, зовсім не пригожий в книжці так різномастого змісту, котрій, проте, 

хотілось мені придати яку–таку артистичну суцільність". На час виходу 

першої збірки "З вершин і низин" (Львів, 1887) Франко був уже відомим 

громадським діячем, знаним письменником і ученим, твори якого читали й 

перекладали в Києві, Петербурзі, Варшаві, Відні. У цій збірці вміщено значну 

кількість поезій першого десятиліття літературної діяльності письменника. 

 Складається з 7 розділів: 

І – “З глибини”, що об’єднує цикли: “Веснянки”, “Осінні думи”, “Скороні 

пісні”, “Нічні думи”, “Думи пролетарія”, “Вище”.  

ІІ – “Профілі і маски”. Цикли: “Поезія”, “Поет”, “Україна”, “Картка любові”, 

“Знайомим і незнайомим”, “Оси”. 

ІІІ – “Сонети”. Цикли: “Вольні сонети”, “Тюремні сонети”. 

ІV – “Галицькі образки”. 

V – “Жидівські мелодії” 

VІ – поема “Панські жарти” 



VІІ – “Легенди”. 

З вершин і низин» – друга збірка творів І. Франка (перша – «Балади і 

розкази», 1876). Вона мала два видання. Перше, присвячене дружині поета 

Ользі Хоружинській, вийшло 1887 р. під назвою: «З вершин і низин. Збірник 

поезій Івана Франка. Накладом автора», Львів, 1887, 252 с. «Головною 

частиною тої книжечки, – зазначав автор у «Нарисі історії українсько-руської 

літератури до 1890 року» (Львів, 1910, с. 369), – була поема «Панські жарти». 

Крім цієї поеми, до збірки ввійшло ще 46 поезій – «Гімн», «Веснянки», 

«Беркут», «Ідеалісти», «Каменярі», цикл «Думи пролетарія» (3 вірші), 12 

сонетів, «Жидівські мелодії» («Самбатіон» та «Пір’я»), тобто тільки незначна 

частина творів, написаних протягом десяти років (1877 – 1887). 

Наступне видання («З вершин і низин. Збірник поезій Івана Франка. Друге, 

доповнене видання. Накладом Ольги Франко», Львів, 1893, 468 с.) значно 

ширше від першого. Крім творів, уміщених у першому виданні збірки, сюди 

ввійшли поезії, що друкувалися у журналах «Світ» та «Зоря» (під 

псевдонімом Мирон***), в студентському журналі «Друг», ранні 

неопубліковані та пізніші твори, написані в період 1887–1893 рр., після появи 

першого видання. Матеріал розподілено за тематичними циклами. Збірка «З 

вершин і низин» як епохальне, найвизначніше після «Кобзаря» Т. Шевченка 

явище у розвитку української поезії, мала великий громадський резонанс. 

Передові кола суспільства на Україні високо оцінили її. М. Коцюбинський у 

рефераті «Іван Франко» писав, що на творах поета, на його ідеях виховалось 

ціле покоління; що разом з вірою в людину в душі Франковій живе віра у 

світлу будучність для нашої землі. «Могутнім акордом лунає та свята віра у 

Франковому вірші «Каменярі» 

 Провідне місце посідає революційна лірика, спрямована на боротьбу 

проти соціального і національного поневолення українського народу.  

2. Теорія літератури  

Гімн (дав.-гр. ὕμνος; hýmnos — похвальна пісня) або славень — урочиста 

пісня, яка вихваляє та прославляє кого-небудь або що-небудь (первісно 

божество). У сьогоднішньому світському значенні — це урочистий музичний 

твір на слова символічно-програмного змісту, який вживається здебільшого 

як символ держави (поряд з іншими атрибутами: прапором, гербом тощо). 

Сонет — ліричний вірш, що складається з чотирнадцяти рядків 

п’ятистопного або шестистопного ямбу, власне, двох чотиривіршів (катрени) 

з перехресним римуванням та двох тривіршів (терцети) з усталеною схемою 



римування: абаб, абаб, ввд, еед або (рідше) перехресною абаб, абаб, вде, вде, 

тощо. Микола Зеров називав сонет формою «ліроепічної мініатюри окремої 

схеми». 

3.Аналіз поезій Франка 

Поет вважав своїм обов’язком підтримати дух народу в боротьбі за краще 

майбутнє. Саме ця думка є головною в програмному вірші “Гімн”. 

Аналіз вірша “Гімн” – найкращого твору збірки 

Виразне читання вірша.  

У цьому вірші вперше в українській літературі зазвучало слово 

революціонер. Написаний у 1880 р. вірш був відгуком поета на події та 

зміни, що відбувались у суспільному житті.   

Алегоричний образ вічного революціонера – це втілення віковічних прагнень 

народу до визволення.  

Тема: зображення боротьби проти поневолення українського народу.  

Ідея: заклик до боротьби за свободу і кращу долю народу, на боротьбу з 

темними силами самодержавства, проти гніту, тюрем і духівництва.  

Проблема: Чи є в світі такі сили, перешкоди, що здатні зупинити його 

могутність.  

Аналіз поезії “Гріє сонечко” 

Виразне читання вірша. 

Композиція: (будова поезії) умовно можна поділити на дві частини. Перша – 

картина чудового весняного пейзажу і закликом до орача в образі якого 

втілено трудовий народ. Друга – звернення до сіячів на суспільній ниві – до 

братів з чистим серцем і чесною думкою. Закликає їх прокинутись і сіяти в 

народі революційні думи.  

Тема: зображення чарівної краси української весняної природи і в 

алегоричному образі втілено заклик до мужніх борців-революціонерів сіяти в 

народі визвольні ідеї, готувати народні маси до майбутніх боїв за торжество 

щастя на землі.  

Ідея: заклик до боротьби за добро, щастя й волю всіх.  

Проблема: як сильним, чесним людям слід нести передові ідеї до люду? 



Ліричний герой, милуючись красою природи, думає про нестерпне життя 

свого народу, про необхідність боротьби за його визволення.   

Символіка вірша:  

а) всемогутній поклик весни – це голос правди, голос революційних ідей; 

б) пухка. жива рілля – поневолений народ, що сприймає ці ідеї, як земля 

посіяне зерно.  

Аналіз поезії “Гримить” 

Виразне читання вірша. 

Входить до циклу алегоричних поезій “Веснянки”.  

Композиція: дві частини: І – образ весняної грози в природі, ІІ – алегоричний 

образ бурі й зливи, яких жадібно чекають народи.  

Тема: зображення краси природи і нестерпних умов життя народу; очкування 

змін у суспільстві.  

Ідея: перемога весни над зимою, пробудження нових сил у спільному житті.  

Проблема: що принесе природі прихід весни (зливу, цілущю воду). 

Символ: гроза – символ революції, що розіб’є експлуататорський лад. 

Словом “гримить” поет підсилює грізність революційних подій, які 

наближаються.  

Основний композиційній прийом: паралелізм – зіставлення явищ природи і 

людського життя.  

Основні художні прийоми: алітерація, анафора, епіфора.  

Алітерація – вид поетичного звукопису: повторення однакових або подібних 

приголосних звуків у рядку, реченні, строф для посилення інтонаційної 

виразності. музичності.  

Анафора – повторення слова або групи слів на початку кількох фраз чи 

строф.  

Епіфора – стилістичний прийом, протилежний анафорі: повторення 

однакових виразів, слів чи звукових сполучень у кінці віршованих рядків або 

строф з метою посилення виразності й музичності поетичної мови. 

4.Аналіз збірки «Зівʼяле листя» 



Відколи існує людина, існує кохання – чисте, благородне почуття. Ця вічна 

тема в літературі завжди мала найглибший резонанс. Звертається до цієї теми 

й І.Франко: 

   Так, ти одна моя правдивая любов, 

   Та, що не суджено в житті їй вдовольниться, 

   Ти найтайніший той порив, що будить кров, 

   Підносить грудь, та ба – ніколи не сповниться... 

Він залишив нам свій шедевр, сповнений гарячих почуттів і драматизму 

життя. Це збірка І.Франка “Зів’яле листя”, жанр якої автор визначив сам – 

“лірична драма”, власне, драма почуттів. 

 

Збірка “Зів’яле листя” побачила світ 1896 року. І вже більше ста літ ця 

книжка бентежить людські серця. У зверненні до читача автор пише: “Герой 

оцих віршів, той, що в них виявляє своє “я” – небіжчик. Був се чоловік 

слабкої волі та буйної фантазії, з глибоким чуттям, та мало спосібний до 

практичного життя”. І.Франко вказує, що його персонаж раз у житті 

спромігся на рішучий учинок: наклав на себе руки. Далі автор зауважує, що 

до нього випадково потрапив щоденник цього самогубця. І.Франко писав 

перед собою суспільну мету: “Може, – писав він у передмові, – образ мук і 

горя хворої душі виздоровить деяку хору душу в нашій суспільності”.Цю   

книжку   доповнює   “Переднє слово до другого видання”, що вийшло в Києві 

1911 р. Дуже важливою тут є авторська вказівка, що його поезії “...й без 

автобіографічного ключа мають самостійне літературне значення”. Отже – 

автобіографічне підґрунтя. І висновок: щоб сприйняти явище мистецтва, не 

обов’язково розкривати в ньому “автобіографічний ключ”. Далі автор 

говорить про те, що історія зі щоденником – це “літературна фікція”. Однак 

тепер ми знаємо, що такий щоденник усе-таки існував. 

 Композиційно збірка поділена на три частини – три жмутки зів’ялого 

листя, в кожній з них по 20 віршів: 

“Перший жмуток” (1886-1893)  

“Другий жмуток” (1895)  

“Третій жмуток” (1896).  



“Перший жмуток” передає трагедію нерозділеного кохання, його 

беззахисність та вразливість (“Так, ти одна моя правдивая любов”, “За що, 

красавице, я так тебе люблю”). Ліричний герой не хоче приймати 

однозначної відмови коханої. Він то звинувачує в усьому обставини (“Раз 

зійшлися ми случаймо...”), то прагне здаватися збайдужілим (“Я не надіюсь 

нічого...), то вмовляє кохану зглянутись на його страждання (“Не минай з 

погордою...”, “Я не клав тебе, о зоре...”).  

Отже, перший жмуток охоплює сферу безпосередніх почувань, драму серця. 

Переходи від надії до розпуки і навпаки, хистка рівновага між тими й хвилі 

заспокоєння відзначають настрій ліричного героя. 

“Другий жмуток” ліричної драми, написаний у народнопісенній манері, і 

багато поезій стали улюбленими піснями та романсами (“Ой ти дівчино, з 

горіха зерня...”, “Червона калино, чого в лузі гнешся?..”, “Чого являєшся мені 

у сні?” та інші). Це перехідний місток між напругою першого і третього 

актів, своєрідний перепочинок, інтермеццо. Здається, що герой поета звіряє 

свої переживання з тою тугою, з якою народ здавна виспівував свої сердечні 

болі і страждання, він прикладає, приєднує свій спів, до співу сопілки і в 

цілому знаходить очищення від болю й страждання. Поет намагається знайти 

в природі співзвучність своїм стражданням, розраду від них.  

Широкого художнього втілення в перших двох “жмутках” набув образ 

природи. У багатьох віршах природа служить певним фоном, для зображення 

настрою ліричного героя (“Сипле, сипле, сипле сніг”). Дуже часто ліричний 

герой звертається до неї, як до живої, щоб з’ясувати питання, на які сам не 

може знайти відповіді (“Не надійся нічого”). За допомогою порівнянь і 

метафор автор змальовує душевний стан героя, чарівний образ коханої, 

використовуючи зображення певних явищ природи. 

  

“Третій жмуток” “Зів’ялого листя”, сповнений філософських рефлексій, 

найскладніший в “Зів’ялому листі”. Передає пекельні муки. переживання 

поета, викликані нещасливим коханням. Особливо виділяється вірш “Тричі 

мені являлася любов”. Ситуація ліричного героя є справді межовою і 

наближає його до самих основ буття, таємниці життя і смерті, проминального 

й вічного. (“Байдужісінько мені тепер”, “Не можу жить, не можу згинуть”, 

“Самовбійство – се трусість...”, “Отсей маленький інструмент”).  

Та цілісність збірки не страждає від такого композиційного і хронологічного 

поділу, бо вся вона пронизана єдиним могутнім почуттям ліричного героя, 



яке й об’єднує окремі поезії у велику поему кохання. М.Коцюбинський 

зазначав у свій час: “...людина, яка б вона сильна не була, не може жити 

одною боротьбою, самими громадянськими інтересами. Трагізм особистого 

життя часто вплітається в терновий вінок життя народного. У Франка є 

прекрасна ніч – лірична драма “Зів’яле листя”. Се ті легкі, ніжні вірші, з 

такого широкою гамою чувства і розуміння душі людської, що, читаючи їх, 

не знаєш, кому оддати перевагу: чи поетові боротьби, чи поетові-лірикові, 

співцеві кохання і настроїв”.  

Акцентуємо увагу на тому, що хоча в збірці “Зів’яле листя” чимало 

автобіографічних мотивів, образ ліричного героя аж ніяк не можна 

ототожнювати з автором.  

Ліричний герой збірки – людина, яку зламала особиста трагедія. Він 

чуйний. добрий, щирий, палко, ніжно, трепетно кохає, і кохання окриляє 

його, додає йому сил боротися і творити, він боляче переживає любов без 

взаємності, і це породжує в ньому песимізм. Наявність тих чи інших збігів 

біографії автора з долею персонажа нічого абсолютно не доводить – це його 

життєвий досвід, який поступає як матеріал у майстерню поетичного слова, і 

тільки. 

Власне, головний мотив, який об’єднує всі твори книжки – це кохання до 

жінки, яка не захотіла відповісти взаємністю, постійне наростання цього 

почуття, яке переростає в недугу, створює душевну травму. Образ жінки у 

збірці І.Франка “Зів’яле листя”: І.Франко створив узагальнений і досить 

абстрактний образ жінки. Він то піднімає її до неба, то кидає в глибоке 

провалля. Одна – “лілея біла”, “мов метелик”, “невинна, як дитина”; друга – 

“гордая княгиня”, “тиха та сумна”, “мов святиня”; третя – “Женщина чи 

звір”, “сфінкс”, “мара”, “з гострими кігтями”. А ми бачимо одну – така сила 

майстерності поета: перед нами не три особи, а три силуети однієї й тієї самої 

жіночої постаті, три грані одного кристала. В одному образі безліч відтінків 

гордості і гіркоти, непорочності і звабливості, стриманої одержимої і 

прихованої іронії. 

5. Аналіз поезії “Чого являєшся  мені у сні?” (виразне читання поезії). 

 Аналіз вірша відбувається за таким планом: 

1. Основний мотив вірша. Тема: зображення ліричного героя, який з 

сумом запитує у своєї долі, чого вважається йому уві сні образ коханої 

дівчини і тривожить зранене любов’ю серце.  



2. Варіювання настрою ліричного героя впродовж поезії. 

3. Змалювання образу коханої. 

4. Вжиті автором художні засоби (змінний ритм поезії, чергування 

двоскладового і дев’ятискладового рядків, алітерація і повторення, 

романтично-піднесена лексика, стилістичні фігури – градації).  

Композиція:   1.   Полюбивши  “без  тями”,  ліричний герой уже не один рік  

мучиться довгими ночами, бачачи чарівний образ милої, свої пекучі болі.  

2. У житті дівчина ним згордувала, принесла багато страждань, які викликали 

у нього “ридання голосні – пісні”. 

3. Проте юнак продовжує кохати її, і в кінці твору звертається до своєї 

зіроньки з проханням з “являтися до нього хоч уві сні, бо тільки тоді оживає 

його зранене серце, він почуває себе щасливим.  

Проблема: питання стосунків  між людьми. Один з яких кохає без відповіді.  

Ідея: уславлення чесного, безвідданого кохання.   

IV.Підсумок заняття 

1. Підсумкове слово вчителя 

 

У передмові до другого видання Франко каже, що подає лише те, що може 

“взяти на себе одвіт перед художницьким сумлінням, – решта нехай буде 

мишами на снідання”. Така висока вимогливість, мабуть, і стала запорукою 

художньої вартості книжки. Якщо стисло визначити зміст збірки “З вершин і 

низин”, то це – “двадцять літ життя і праці...продиктованої щирим бажанням 

загального добра і поступу, щирою любов’ю до рідного народу і рідного 

краю...” (І.Франко).  Збірка “Зів’яле листя” – це тихе зітхання над 

незагоєними ранами серця, над завмерлим у серці коханням. Драматизм 

поезії промовистий, але він дивовижним чином поєднується з елегійністю. 

Такий “сплав” засвідчує геніальне новаторство Франка-поета. Нехай же 

завжди відкритою книгою залишається для вас “Зів’яле листя” – лірична 

драма Іван Франка. 

2. Повідомлення д.з 

1. Зробити  короткий конспект 

2. Проаналізувати одну на вибір поезію із цих збірок 

3. Вивчити напамʼять одну з поезій із цих збірок 

4. Завдання надіслати на пошту  julia.n95@ukr.net  

mailto:julia.n95@ukr.net

