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 Іван Франко - одна з найяскравіших постатей в українській 
історії. Син сільського коваля сягнув найвищих вершин 
української і світової культури і науки. Він навчався в Львівському, 
Чернівецькому і Віденському університетах. Здобув ступінь 
доктора філософії Віденського університету, був почесним 
доктором Харківського університету. Він один із небагатьох у світі 
авторів, який вільно писав трьома мовами - українською, 
польською і німецькою, а перекладав з чотирнадцяти мов. Іван 
Франко розпочав літературну діяльність у 12 років, а перший твір 
опублікував у 18. Він прожив неповних 60 років, а написав 
близько шести тисяч творів - літературних , публіцистичних, 
наукових. Він був ніжним ліриком і відважним бунтівником, 
витонченим літературним майстром і вченим-енциклопедистом. 
Його вірші стали класикою за життя, зваблюючи композиторів 
своїм духом і ритмікою.



Його п'єса "Украдене щастя" ось уже друге століття є 
окрасою репертуарів найкращих театрів України. Його 
поема "Мойсей" своєю філософією захоплює тисячі 
дослідників - літературознавців, філософів, істориків і ще й 
сьогодні прочитується як найактуальніший і наймудріший 
твір. Робітнича тематика уперше прозвучала у Франкових 
повістях "Boa Constrictor" та "Борислав сміється", а його 
історична повість "Захар Беркут" через століття стає 
основою чудового кінофільму. Його казку - поему "Лис 
-Микита" уже 115 років слухають і читають маленькі діти - і 
вона не втрачає своєї пізнавальної і виховної суті. Постать 
національного генія і досі недостатньо відома не лише 
широкому загалу, а й шанувальникам літератури. Пізнання 
неповторного, самобутнього, філософського й емоційного 
світу Івана Франка, не лише вічного революціонера та 
самовідданого Каменяра, слави і гордості нації, а й ніжного 
вразливого лірика, ще попереду. 
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