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Духовний батько України, найбiльший україн-
ський письменник, український Мойсей, про-

рок у своїй вiтчизнi, великий Каменяр, нацiональний
генiй, велетень думки i працi – часто пересiчний читач
означує І.Франка лише з цiєї сторони, не беручи до
уваги приватного боку життя митця, точнiше його
«природного» життя. Та й не лише пересiчний.
Дослiдники тiльки поспiхом згадують захоплення
І.Франка, хоча нинi з’являються вже й тематичнi
розвiдки, присвяченi його пристрастям [див.: 4]. Ми ж
намагатимемося висвiтлити окремi деталi Франкової
бiографiї у зв’язку з конкретними випадками, що трап-
лялись у його життi i були пов’язанi з тими чи iншими
природними явищами. У цьому нам допоможуть лис-
ти І.Франка та спогади його сучасникiв. 

Життя І.Франка «на лонi природи» розпочалося у
чарiвному куточку Прикарпаття, селi Нагуєвичi, де в
присiлку Слобода, або Вiйтiвська гора, i народився
майбутнiй письменник. Мальовнича долина На-
гуєвичiв, рiчка Збiр зi своїми гiрськими потiчками, ви-
сокий гiрський хребет Дiл, густi дубовi, ялиновi та бу-
ковi лiси – цей земний рай тiшив око та уяву малого
І.Франка. Дитиною вiн любив блукати в лiсi, там йому
легко думалося, там був простiр для зросту його по-
чуттiв, тому згодом лiс стане для письменника симво-
лом, таїною i навiть церквою [6; т. 22, с. 35]. Недаремно
малий Мирон, персонаж оповiдання «Пiд оборогом»,
згадує епiзод, що трапився з ним одного лiтнього дня.
Коли над гiрським Дiлом збиралися грозовi хмари,
Мирон вирiшив вiдiгнати вiд свого села град та дощ i,
використавши свої начебто надприроднi сили, якi зно-
ву ж таки начебто успадкував вiд матерi, викрикуючи
рiзнi заклинання, перемiг природну стихiю, пiсля чого
знепритомнiв i заснув, поки його не знайшла стурбова-
на мати. Напевно, односельцi дивилися i на І.Франка
як на дивну дитину з незвичайними здiбностями, й
І.Франко це вiдчував. Вiн повертався в Нагуєвичi й у
зрiлому вiцi, тодi його погляд на навколишню природу
став глибшим. Саме про це свiдчить спогад «Моя
вiтцiвська хата», де згадано i сад iз пасiкою, i криницю,
i свиней на подвiр’ї, i «близькiсть гарних лiсiв iз чис-
ленними дубами» [6; т. 5, с. 557].

З шестирiчного вiку «природне» життя малого Іва-
на продовжується вже у селi Ясениця Сiльна, де вiн
жив у своєї бабцi по матерi Людвiки Кульчицької i хо-
див до школи. Як i в Нагуєвичах, бiгав по навколишнiх
полях, лiсах i пасовищах, лазив по деревах у пошуках
пташиних гнiзд. Разом зi своїми шкiльними товариша-
ми Іваном Яцуляком i Стефаном Сеньковим вiн жив
«на лонi природи». І.Яцуляк згадує, як вони ходили по
черешнi на Магуру, по малину та по гриби – в Дубро-
ву, по рибу – на Став. Як вважає Я.Грицак, саме з цьо-
го часу «беруть початок двi найбiльшi пристрастi його
життя: збирання грибiв i ловiння риби» [2; 71]. До речi,
за спогадами [5; 42–44], грибiв І.Франко завжди наби-
рав найбiльше, а до його вмiння ловити рибу не мiг
нiхто дорiвнятися. Малий Іван ловив рибу руками, за-
лазячи у воду, i загалом протягом життя І.Франка
рiдко бачили з вудочкою, вiн завжди заходив по колiна

у воду i ловив рибу або руками, або у сiтi, що сам плiв.
Перiод перебування І.Франка в Ясеницi Сiльнiй мож-
на назвати найбiльш насиченим на курйознi випадки.
Для прикладу, письменник в оповiданнi «Мiй злочин»
нiби сповiдається перед читачами, згадуючи пташеня,
якому власноручно скрутив голову. Цей образ мучив
І.Франка у зрiлому вiцi. У своїх спогадах шкiльний то-
вариш митця І.Яцуляк стверджує протилежне: «В ду-
бах були дупла i дiри, в котрих виводилися шпаки, то
Франко лазив i вибирав молодi птахи, але не казав їх
мучити. Казав, що то грiх, i ми пускали їх назад в
гнiздо» [5; 42, 43]. Ще один випадок пов’язаний iз тим,
як майбутнiй поет вирiшив пожартувати над своїм од-
нолiтком: завiв його на глибоку воду i залишив. На ща-
стя, старший хлопець витягнув парубка з води. Погано
могла скiнчитися й ситуацiя, яку описує І.Яцуляк:
«Раз прийшли до його вуйка, i Франко вилiз на пiд –
зветься стрих, на якiм була солома. Вiн накидав соло-
ми на тiк, на який малисьмо скакати. Я скочив насам-
перед, за мною скочив Франко i зараз схопив солому,
щоб Сенькiв скочив на голий тiк. Але той не скакав, бо
я кричав на нього, що заб’ється» [5; 43]. 

Дрогобицький перiод життя І.Франка, який розпо-
чався 1864 р. (коли майбутньому письменниковi було
8 рокiв) i тривав 11 рокiв, дещо вiддалив його вiд при-
роди. Адже Дрогобич – це все-таки мiсто, хоча його пе-
редмiстя на той час мало чим вiдрiзнялося вiд села.
Товаришем І.Франка у Дрогобичi був Ясько Роман-
ський, який вчив його мiських забав, «але Франко не
мав охоти до цих забав, – зауважує М.Возняк, – зате
був йому [Яськовi] вдячний, коли той водив його що-
недiлi восени на околицi Дрогобича, на рiку i на поля,
де збирали достиглий i першим морозом прибитий те-
рен… Деколи хлопцi ходили в лiс за грибами. Тодi вже
Франко ставав учителем Яська. Вони збирали насiння
рiзних трав для канаркiв i щиглiв, <…> або ходили з
мiшком за великими лiсовими мурашками для Ко-
шицької [панi, в якої І.Франко мешкав у Дрогобичi],
яка, проживши понад двадцять рокiв у вогкiй хатi на
болотистому мiсцi, лiкувалася вiд ревматизму» [1; 45]. 

Уже в першому класi гiмназiї (за спогадами
гiмназiального товариша К.Бандрiвського) І.Франко
вiдзначався своїми знаннями з бiологiї. За вiдсут-
ностi пiдручника польською мовою вiн, на прохання
вчителя, дав назви грибам, i всi учнi користувалися
ними. У другому класi в життi І.Франка з’явився Іван
Верхратський, який значно допомiг І.Франку в нау-
ковому пiзнаннi природи. І.Верхратський – класний
керiвник майбутнього поета, вчитель iсторiї, лiтера-
тури, руської мови та алгебри. У «Споминах iз моїх
гiмназiальних часiв» І.Франко згадує прогулянки з
І.Верхратським i Турчинським до Урича, якi, крiм ет-
нографiчної мети, мали й науково-природничу цiль:
збирання хрущiв, метеликiв, опис рiзних видiв отруй-
них змiй [5; 560, 561]. Двiчi вiн пiд проводом І.Вер-
хратського мандрував у рiднi Нагуєвичi. Учитель
оцiнив талант свого учня, І.Франко майже щодня пе-
ребував у І.Верхратського, допомагав йому впоряд-
ковувати колекцiї комах, вивчав збiрники з питань
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ентомологiї. В позашкiльний час учитель i учень
влаштовували прогулянки для збирання рiдкiсних
видiв рослин i комах. Проте у дрогобицький перiод
І.Франко знаходить час i для безпосереднього спiл-
кування з природою. Вiн не зраджує риболовлi i гри-
барству: в недiлi, свята або у вiльний серед тижня час
сам або з товаришами йде на околицю мiста в лiс по
гриби (лiс Гiрка i дубовий лiс Тептюж) або ж ловити
рибу в рiцi Тисменицi. Та й у гiмназiї був чинним на-
каз директора Кiровського – «кожний учень мусив
мати в класi бодай одну квiтку у вазонку i дбати про
неї весь час...» [5; 52].

Пiсля 1875 р. у взаєминах І.Франка з природою
виокремлюються такi три напрями: 

- власне пiзнавальний;
- «освiдомлюючий» (органiзацiя студентських

мандрiвок i безпосереднiй вплив на «природо-
свiдомiсть» молодi);

- трансформацiйний (естетичне осмислення й
«активацiя» природи в художнiх творах).

Розпочинається львiвський, винятково мiський
перiод життя І.Франка, коли письменник усе-таки не
втрачає зв’язкiв iз природою. Найглибше його спiлку-
вання з довкiллям вiдбувалося в час лiтнiх канiкул.
У цей час натуралiстичне, практичне та наукове пiзнан-
ня природи зливалися в цiлiсть, особливе мiсце в свiдо-
мостi митця посiдало творче її осмислення. Лiто 1875 р.
І.Франко провiв в Лолинi в гостях у Ярослава Рошке-
вича. Його репетитором вiн був ще за гiмназiальних
часiв. Тодi ж вiдбулася його зустрiч з Ольгою Рошке-
вич – першою справжньою трепетною любов’ю. Хоча
В.Лукич i А.Дольницький стверджують, що І.Франко
вперше побачив О.Рошкевич пiд час Великоднiх свят
1876 р. («прогулка» членiв редколегiї «Друга»), проте
Михайлина Рошкевич згадує, що зустрiч вiдбулася
влiтку 1875 р., коли письменник приїхав у Лолин з
Я.Рошкевичем i пробув там «щось мiсяць». «Його спе-
цiальним захопленням була ловля риб i збирання гри-
бiв по лiсах, – писала вона. – Звичайно пiсля дощу хо-
див до лiсу з великим кошиком i так умiв вишукувати
їх, що скоро уже мав повний кiш i з ним на плечi вертав-
ся» [5; 110]. У часi навчання у Львiвському унiверси-
тетi І.Франко разом iз членами редколегiї журналу
«Друг» на канiкулах 1876 р. ходив на екскурсiю в гори.
Вони побували у селах теперiшнього Долинського ра-
йону Івано-Франкiвської областi, а саме у Велдiжi (за-
раз село Шевченкове), Мiзунi, Сенечовi… За спомина-
ми В.Лукича, І.Франко лише iнодi вiдривався вiд гур-
ту, «йшов до рiки ловити на вудку рибу та лапати ра-
ки…» [5; 62]. Також визначальною стала мандрiвка че-
рез село Людвикiвку, де тодi були великi лiсовi зруби,
«описанi пiзнiше Франком у його новелi «Сам собi ви-
нен» як тло трагiчної iсторiї лiсового робiтника-селя-
нина» [5; 88]. Пiзнiше такi прогулянки стали постiйни-
ми як у часи навчання поета в унiверситетi, так i пiсля
одруження. На кiлька мiсяцiв гармонiя І.Франка з при-
родою була порушена 1878 р. у зв’язку з арештом. Вiдо-
мо також, що вiн зустрiчався з О.Рошкевич у лiсi вже
навеснi пiсля першого арешту, оскiльки такi побачення
заборонив батько Ольги. Вiн не вiддавав Ользi листiв,
що їй писав І.Франко, хiба лише деякi, надто «невиннi».
На прикладi цих листiв можемо побачити, як умiло
І.Франко використав конспiративнi методи. М.Рошке-
вич згадувала: «Часто поштою приходив лист в

бiльшiм форматi, а в нiм заледве пару слiв. Мене це зди-
вувало, а сестра каже до мене, щоб я їй приспособила
спалений папiр зi смальцем. Я їй так зробила, вона по-
терла по чистiм паперi i, на велике моє здивування, ви-
йшов лист, густо написаний рукою Франка. Іншим ра-
зом потиралось соком з цитрини або соком з цибульки,
але в той спосiб писанi листи треба було пригрiти лиш
над вогнем. Розумiється, що перед перепискою в такий
спосiб вони мусили порозумiтися» [5; 111].

1885 р. – це рiк поїздки в Київ i знайомства з майбут-
ньою дружиною Ольгою Хоружинською, а роком перед
тим І.Франко вiдвiдав Климентину Попович у Жовтан-
цях нинi Кам’янко-Буського району Львiвської областi,
пiзнав жовтанецьку природу. К.Попович, оповiдаючи
про вечiрнi прогулянки з І.Франком, пише: «Побували
на мостi над рiчкою, прислухались до улюбленого мною
жаб’ячого хору. Виявилося, що i Франко його любить…
Спершись на поруччя моста, вдивлялись у таємну
глибiнь плеса, посрiбненого мiсячним свiтлом, та в ще
глибшу глибiнь власної душi» [5; 126]. К.Попович води-
ла І.Франка у свою «святиню дум», а саме до смерек,
яким виливала душу. За її спостереженнями, вiн радiв
кожному метелику, кожнiй пташцi, а в лiсi робився за-
думаним, «здавалось, що бiльшав, що з рамен йому ви-
ростають крила, а з високого чола яснiють лучi. «Ах, як
люблю тебе я, лiсе мiй, лiсе!, – шептав сам до себе…
Знаєте, – каже, – коли б я був незалежний вiд куска
хлiба i мiг творити лиш те, чим повна моя душа, то я отут
би замешкав, наче пустельник, i творив би, творив i тво-
рив залюбки! Мiй голос тут, в цiм величнiм настрої,
мiцнiв би…» [5; 126]. Здається, саме лiс І.Франко у рiзнi
перiоди свого життя любив найбiльше, саме через лiс
митець пiзнавав природу. 

Безсумнiвно, для І.Франка природа була особливим
свiтом, невiд’ємною частиною життя, однiєю з першо-
рядних потреб людини. Однак у центрi свiтобудови
письменника завжди знаходилася людина. Збираючись
у подорож до Жовтанцiв, у листi до К.Попович 29 черв-
ня 1884 р. вiн писав: «Чи до того часу Вашi жасмiни i
капрiфолiї не пов’януть, о тiм судити не можу, – але
надiюсь, що до того часу Ви самi, об’їдаючись, як бог
приказав, i уживаючи руху що тiльки сила, розцвiтете
так, що буде на що поглянути, – а се було б менi далеко
приємнiше, нiж всякi жасмiни, рожi, кропива i цiла бо-
танiка накупi» [6; т. 48, с. 462]. Саме такi погляди пись-
менника стануть основою антропоцентризму його ху-
дожньої натурфiлософiї.

Пiсля одруження (1886) до захоплень І.Франка
приєднується його дружина. Серед спогадiв знаходимо
чимало випадкiв, коли вiн разом з О.Хоружинською
ловив рибу. «Раз вибрались обоє Франки ловити рибу
i просили мене, щоб я вийшла до них, – згадує М.Рош-
кевич. – В самiм центрi мiста бачу з моста, що вони не-
далеко бродять по водi, ловлять рибу руками попiд
камiнням. Я звернула вбiк i не мала охоти наближатись
до них: я гадала, що вони будуть ловити рибу на вудку»
[5; 114, 115]. К.Попович зафiксувала iнший випадок:
«На ферiях в горах (коло Сколього) я переїздом муси-
ла вступити до них [І.Франка та його дружини]… Вони
обоє ловили рибу цiлими днями, як справжнi рибалки,
i тут же, зараз на березi, засушували її на жердях над
ялiвцевим димом» [5; 129]. Недаремно І.Франко якось
зiзнався Улянi Кравченко: «Ловля риб – то моя при-
страсть» [5; 139]. 1891 р. І.Франко з сiм’єю милується
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волинською природою в Колодяжному у Косачiв.
У цей перiод вiн у вiльнi днi їздив також до Нагуєвичiв,
де рiс його улюблений дуб. Бiля цього дуба було збудо-
вано каплицю «Ярина», до якої І.Франко приїжджав
приблизно у 1912 р. з сином Андрiєм, щоб вмочити
хворi руки у воду з криницi задля оздоровлення.
У.Кравченко згадує свiй вiзит до І.Франка в 25-рiччя
його творчої дiяльностi. Вона спостерiгала за поетом,
залюбленим у дари природи: «Я подала йому китицю
квiтiв i суницi в козубцi iз смерекової кори… Франко
любив овочi, найбiльше любив вiн грушi… Китицю
квiття держав довго в руках. Приглядався кожнiй
квiтцi. Тi золотi козельцi не ростуть по всiх луках. Вони
пригадали йому рiдне Пiдгiр’я. Вiн допитливо глядiв –
як би хотiв, щоб вiд них почути iз днiв його дитинства.
З розкiшшю жадiбно вдихав аромат бiлих зозулинцiв,
любувався чаром, який квiти з Лiсової Поляни зберег-
ли. В дальшiй розмовi сказав: “Хотiв я сьогоднi поїхати
в Розвадiв над Днiстер ловити рибу, та краще, коли ми
разом пiдемо в поле – це ж пора, що у збiжжi цвiтуть
полум’янi маки”» [5; 138, 139]. 

У перше десятилiття ХХ ст. І.Франко чи не щолiта
їздив до Криворiвнi. Це прегарна мiсцевiсть на Гу-
цульщинi, «українськi Афiни», куди з’їжджаються чи-
мало представникiв культурної елiти України. Тут,
маючи вдосталь часу, І.Франко вiддавався своїм при-
страстям, вивчав навколишню природу та користав з
її дарiв. У листi до дружини вiд 28 серпня 1907 р. iз
Криворiвнi, перебуваючи там iз сином, І.Франко
повiдомляв: «Щоб заповнити час, ходимо оба з
Андрiєм щодень на гриби, хоча властивого врожаю
правдивих ще не було, а може, й зовсiм не буде. Два
рази ходили ми на афини i принесли по неповному
кошику. Ожини вже приносять гуцули, але вони ще
переважно зеленi, хоча зародили дуже рясно» [6; т. 50,
с. 328]. Інодi свої спостереження над природою пись-
менник фiксує в поезiї або у прозi («Із спостережень
над природою», «Зi свiжої пам’яти», 1915). З 1908 р.
І.Франко багато подорожує, змiнює клiмат iз лiку-
вальною метою. Лiпiк у Хорватiї, Одеса, iталiйський
Ловран з його «цiлющими джерелами, лагiдним
погiдним клiматом» [3; 42] – усе це постає перед очи-
ма І.Франка в один iз найважчих перiодiв його життя.
Сестра поетової дружини А.Трегубова описує у спога-
дах випадок, що трапився з І.Франком у Києвi 1909 р.:
«Дуже люблячи природу, вiн постiйно ходив далеко
од домiвки. Одної днини вiн довго ходив, утомився,
лiг i заснув. Бандити набили його сонного, обiдрали
його, забравши все цiлком. Саме тодi були заморозки,
i коли Франко прокинувся, то руками вже бiльше не
володiв. Нi їсти, нi пити, нi одягтись не був у силi» [5;
159]. У той час (за спогадами М.Мочульського) дру-
жина лiкувала його кусочками яблук i якимсь зiллям.
І.Франко попри недугу ще намагався працювати. Зо-
крема в унiверситетськiй бiблiотецi вiн завжди сiдав
при вiкнi, що виходило на ботанiчний сад. 

Франкова любов до природи виявлялася також у
його любовi до тварин. Наприклад, митець сидiв за
письмовим столом разом iз домашньою кiшкою на
плечi. У своєму будинку у Львовi на вул. Понiнсько-
го, 4 (тепер вул. І.Франка) поет тримав собак, через
яких у нього виник побутовий конфлiкт iз М.Гру-
шевським, що жив по сусiдству. Гавкiт собак заважав
М.Грушевському працювати.

Своїм дiтям І.Франко також прищеплював любов
до природи. Про це свiдчили, зокрема, дитячi забави.
Коли І.Франко працював у своїй кiмнатi, «з-пiд дива-
ну вилазила велика черепаха, в кутi двi морськi свин-
ки хрумали заячу капусту, серединою проходжувався
бузько з надломаним крилом, яке ми [дiти І.Франка]
прив’язували, деколи скакали жаби, зловленi хлопця-
ми, щоб погостити бузька» [5; 434]. Згодом Ганна,
наймолодша з дiтей І.Франка, скаже про своїх батькiв:
«Змалку нам прищеплювали любов до природи, дано
пiзнати її красу i таємну силу, любити звiрят, мати
спiвчуття до слабких та немiчних…» [5; 481].

Останнiй рiк життя І.Франко провiв у стiнах будин-
ку: спочатку в притулку УСС по вул. Скарги, а потiм у
своєму на вул. Понiнського. За природою мiг спо-
стерiгати лише через вiкно, iнодi виходив на подвiр’я.
Але письменник не забував про «пристрасть свого жит-
тя» – риболовлю. І.Франко навiть уклав «Закон про ри-
бальство в Галичинi. Проект Івана Франка» (4 березня
1916 р.). Ще в 1893–1894 рр. iз митцем трапився цiка-
вий випадок: у Стрийському парку вiдбувалася вистав-
ка, на якiй вiн отримав постери iз зображенням риб,
оскiльки змiг пригадати найбiльшу кiлькiсть назв риби,
причому кожну подав рiзними мовами. Цi плакати
зберiгаються у Львiвському музеї-садибi І.Франка.

В останню свою весну хотiв ще вибратися до Кри-
ворiвнi. 9 березня 1916 р., в день, коли І.Франко за-
свiдчував написаний ним заповiт, була похмура погода,
мряка, що позначилося на його самопочуттi. День смер-
тi І.Франка також був похмурий. Одначе в день Фран-
кового похорону з’явилося сонце: «Гарний день дала ма-
ти-природа на останню земну мандрiвку своєму вели-
кому синовi»; «Немовби саме небо хотiло вiдплатити
йому (Франковi) за всi хмари i бурi, що перелiтали над
його життям вiд колиски до самої домовини» [3; 126].

В одному з листiв до К.Попович І.Франко писав:
«Я подiбний до того моряка, що пливе до якогось не-
знаного острова, – бурi, хвилi i скали часть по частi по-
ломили му мачти, подерли вiтрила, зламали кермо, в
кiнцi розбили судно на куснi, – сам вiн ще по дошцi
пливе до недалекого вже острова, пливе, бореться, по-
ки хвиля не викине на пожаданий берег його холодно-
го трупа. Отака, дорога панi, i моя доля!» [6; т. 48,
с. 448]. Життя, як розбурхана водяна стихiя, випробо-
вувало І.Франка, проте доля, незважаючи на виснаж-
ливу щоденну працю, таки дарувала письменниковi
митi вiдпочинку, заспокоєння, розради – незабутнi мо-
менти спiлкування з матiр’ю-природою. 
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