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ЗВ՚ЯЗКИ ІВАНА ФРАНКА 

ІЗ ПОЛЬСЬКОМОВНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ ДРОГОБИЧА 

В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.: 

НА МАТЕРІАЛАХ ЕПІСТОЛЯРНОЇ СПАДЩИНИ 

УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО 

 
Анотація. У статті на матеріалах епістолярної спадщи-

ни І. Франка простежуються його зв՚язки із польськомовним се-
редовищем Дрогобича (остання чверть ХІХ – початок ХХ ст.) 
Визначено, що польськомовні кореспонденції з Дрогобича, які ад-
ресувалися вченому із місцевої поштової скриньки, дають змогу 
простежити особливості творчості І. Франка та слугують дже-
релом для всебічного вивчення його зв՚язків із багатоманітним 
соціальним складом міста, видами діяльності кореспондентів, 
невідомими до сьогодні біографічними фактами особистого жи-
ття тих чи тих адресантів, які свого часу спілкувалися з ученим 
і внесли певний штрих у формування його поглядів, переконань 
тощо.  

У процесі проведеного дослідження з՚ясовано, що з-поміж 
дрогобичан-поляків, які активно переписувалися з І. Франком, були 
такі кореспонденти: освітяни та громадсько-культурні діячі 
(освітянин Жеґота Дашко (Іґнацій Дашинський), власник книгарні 
Ф. Щепанський, польський драматичний актор А. Валек-Валев- 
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ський); редактори часописів і журналісти (журналіст «Gazety 
Naddniestrzańskiej» А. Інлендер, редактор «Gazety Naddniestrzań-
skiej» Е.-Л. Солецький). Окрім цього, зазначено, що були ще й інші 
польськомовні листи до І. Франка, які відправлялися з поштової 
скриньки Дрогобича. Їхніми авторами були переважно дрогобиць-
кі юристи єврейського походження, зокрема адвокати С. Ґайнс-
берґ, І. Тіґерман та І. Ляутербах, які, як видно із змісту епісто-
лярії, допомагали вченому юридично розв՚язувати особисті та 
родинні проблеми. Також, з-поміж дрогобицьких адвокатів, зо-
крема українців, були такі, які перекладали твори І. Франка на 
польську мову. У цьому контексті згадується В. Кобрин, який зай-
мався перекладом Франкового «Мойсея». Окрім адвокатів, поль-
ською І. Франку писав власник книгарні в Дрогобичі В. Унґар, 
кореспондент «Dziennika Polskiego» А. Інлендер, котрий свого 
часу запропонував ученому зайняти його місце кореспондента 
«Kurjera Lwowskogo». 

Ключові слова: Іван Франко, епістолярна спадщина, Дро-
гобич, кореспонденти, листи, польськомовне середовище. 

 
Постановка проблеми. Епістолярна спадщина І. Фран-

ка посідає чи не перше місце у такій галузі, як франкознавство, 

адже такі джерела дають змогу дослідникам-франкознавцям за-

повнити чималу кількість прогалин із життя та багатогранної ді-
яльності вченого. Цікавими у цьому контексті є польськомовні 

кореспонденції із Дрогобича, які адресувалися вченому із пош-

тової скриньки міста. Їхній зміст передовсім дає можливість 
простежити особливості творчості І. Франка, а самі вони слугу-

ють джерелом для всебічного вивчення його зв՚язків із багато-

манітним соціальним складом міста, зокрема, поляками, видами 
діяльності кореспондентів, невідомими до сьогодні біографічни-

ми фактами особистого життя тих чи тих адресантів, які свого 

часу спілкувалися з ученим і внесли певний штрих у формува-

ння його поглядів, переконань тощо. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині маємо чи-

мало франкознавчих наукових студій, де дослідники стараються 

максимально заповнити ще існуючі прогалини у біографії І. Фран-
ка. Але у цьому контексті не спостерігаємо наявності спеціаль-

них досліджень, які б стосувалися порушеної нами проблеми. Зде-

більшого, в наявних, зокрема у наших, напрацюваннях уміщено 
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окремі факти про Франкові контакти із польськомовним середо-

вищем Дрогобича останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. [див.: 1–
4]. Відносно джерельної бази дослідження, то вона є громіздкою. 

Зокрема до нас дійшли приблизно десятка кореспонденцій від і до 

І. Франка, зміст яких дає змогу розкрити порушену нами проб-
лему [див.: I–VII].  

Мета статті. На основі епістолярної спадщини І. Франка 

простежити його зв՚язки із польськомовним середовищем Дро-

гобича в період останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст.  
З-поміж дрогобичан-поляків, які активно переписувалися з 

Іваном Франком, були такі кореспонденти: освітяни та громадсько-

культурні діячі (освітянин Жеґота Дашко (Іґнацій Дашинський), 
власник книгарні Ф. Щепанський, польський драматичний актор 

А. Валек-Валевський); редактори часописів та журналісти (жур-

наліст «Gazety Naddniestrzańskiej» А. Інлендер, редактор «Gazety 

Naddniestrzańskiej» Е.-Л. Солецький).  
Серед громадсько-культурних діячів, які надсилали свої 

кореспонденції з Дрогобича до І. Франка, був Жеґота Дашко або 

Іґнацій Дашинський. У час перебування в Дрогобичі І. Дашин-
ський двічі писав до І. Франка. Варто зазначити, що листи були 

секретками (писалися латинкою й українською мовою). Перший 

лист датовано 4 лютого 1884 р. з Бичого Города. Бичим Городом 
І. Дашинський називав Дрогобич, тому що у краєзнавстві цього 

міста використовувалася легенда, яку записав І. Вагилевич у пер-

шій половині ХІХ ст. Отже, у листі до І. Франка від 4 лютого 

1884 р. І. Дашинський розповідає про спільного товариша А. Мель-
ника з Волі Якубової (батька славнозвісного полковника армії 

УНР – А. Мельника) і про його прохання до українського вче-

ного [VI]. 
Другий лист від І. Дашинського вчений отримав 26 берез-

ня цього ж року. З листа дізнаємося, що його автор наприкінці 

квітня цього року збирається поїхати «на село на Поділю коло 
Гусятина», де має намір зайнятися перекладацькою роботою, 

тобто має намір робити переклад німецькомовних творів І. Франка 

польською мовою [V]. 

Проте у 1887 р. Іґнацій з братом покидають Дрогобич і 
їдуть до Львова, а мама з 13-річною Зосею – до Перемишля. Спо-

чатку Іґнацій оселився в шевця, де, читаючи його дітям лекції, 
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отримував скромну винагороду. Невдовзі Іґнацій став організа-

тором лівих гімназистів, вважав себе соціалістом, марксистом, 
багато читав соціалістичної літератури, спостерігав життя русь-

ких селян і робітників. У 1888 р. він екстерном склав екзамен на 

атестат зрілості і вступив на філософський факультет Ягеллон-
ського університету [див.: 1, 25]. 

У вересні Іґнацій повертається до Львова. Тут він став од-

ним з творців Галицької робітничої партії, яка з 1892-го висту-

пала як соціально-демократична партія Галичини. У 1897 р. вона 
трансформується у Польську соціал-демократичну партію Гали-

чини і Сілезії. І. Дашинський від початку був одним з її лідерів і 

саме І. Франко мав вирішальний вплив на формування його сві-
тогляду в молодості [див.: 1, 26]. 

І. Дашинський був редактором газети «Praca», головним 

редактором «Робітничої газети», яку видавали польські соціа-

лісти в Берліні. Водночас редагував двотижневики «Робітник» і 
«Сила», після закриття яких у 1893 р. став редактором часопису 

«Naprzód». Ця газета стала адептом робітничої партії, у якій час-

то друкувалися новели Івана Франка [див.: 1, 26]. 
У 1897 році І. Дашинський обирається послом до Віденсь-

кого парламенту. Пробув на цій посаді 21 рік, засідавши в пар-

ламенті Австро-Угорської імперії. З цього часу він стає одною з 
головних постатей політичної арени Галичини. У 20-х рр. ХІХ ст. 

І. Дашинський стає маршалком польського сейму, а з 1930-го р. 

після важких сутичок з політичними опонентами, відходить від 

активної парламентської діяльності. Також стає почесним прези-
дентом Польської соціалістичної партії, займається публіцис-

тикою, пише спогади. 30 жовтня 1936 р. І. Дашинський помирає 

після важкої хвороби [див.: 1, 26]. 
Зазначимо також, що І. Франко познайомився з братами Да-

шинськими наприкінці 70-х – початку 80-х рр. XIX ст. у Станіс-

лаві, про що він згадує в одній із своїх літературно-критичних ста-
тей: «Ще з кінця 70-их років я познайомився з деякими поль-

ськими письменниками… З університету я познайомився також 

з двома станіславівськими учениками Дзвонковським і Феліксом 

Дашинським, якого брата Жеґоту (Ignacy), пізнішого проводиря 
галицько-польської соціал-демократичної партії, я ще 1881 року 

пізнав у Дрогобичі як ученика гімназіального» [див.: 1, 26–27]. З 
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І. Дашинським І. Франко листувався з 1883 до 1896 р., про що 

вказують збережені листи з архіву І. Франка, проте листів від 
І. Франка до І. Дашинського не збереглося [див.: 1, 27].  

22 квітня 1884 р. І. Франко отримує лист від власника кни-

гарні в Дрогобичі, куди приходили на продаж його книги – Ф. Ще-
панського, який пише: «Прошу покірно про присилання мені 

через пошту зі стрічкою на рахунок... “Захар Беркутˮ і “Фаустˮ, 

Аркуш 1, тобто стор[інки] 1–16, яких бракує в одному із зали-

шених у мене в комісії екземплярів» [VII]. 
Із листа від 17 липня 1889 р. до І. Франка дізнаємося, що 

Ф. Щепанський займався редакторською роботою в демократич-

ній газеті, яка виходила в Дрогобичі упродовж 1889–1890 рр. під 
назвою «Kurjer Drohobycki»/«Nowy Kurjer Drohobycki» [див.: 1, 

30]. Долучаючи проспект новозаснованого часопису до листа, 

Ф. Щепанський звертається з проханням, щоб І. Франко до пер-

шого сигнального номера газети надіслав фейлетон або новелу, 
які буде друкувати  протягом наступних номерів. За цю послугу 

редакція гарантувала заплатити відповідний гонорар. У кінці 

листа Ф. Щепанський додав: «Ласкаву відповідь, будь ласка, ад-
ресуйте безпосередньо до редакції “Кур՚єраˮ в Дрогобичі» [IV]. 

29 грудня 1889 р. І. Франко отримав лист з поштової скринь-

ки Дрогобича, мабуть, від А.Л. Валека-Валевського. Автор листа – 
польський драматичний актор, режисер, драматург, перекладач, і 

театральний критик. У 1876–1900 рр. – актор і режисер поль-

ського театру у Львові [див.: 1, 31]. Із змісту листа до І. Франка 

від А.Л. Валека-Валевського отримуємо інформацію про їхню 
літературну співпрацю [I]. 

Упродовж 1884–1885 рр. у Дрогобичі виходила польська 

«Gazeta Naddniestrzańska» за редакцією Е.-Л. Солецького [див.: 1, 
54; 2]. «Gazeta Naddniestrzańska» оголосила себе голосом соціал-

національної опозиції. У ній подавали офіційну інформацію про 

події в місті та районі. Її друкували у Львові у друкарні Науко-
вого товариства ім. Т. Шевченка. Переважно виходила польською, 

інколи окремі матеріали друкувалися українською мовою [див.: 

1, 54; 2].  

Цікавою була особа видавця і редактора газети Е.-Л. Со-
лецького, який за фахом був інженером-архітектором і будів-

ничим, публіцистом. Також він відомий не лише як редактор 
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«Gazety Naddniestrzańskiej», але й як один з перших перекладачів 

Т.Г. Шевченка польською мовою. Товариш і однодумець І. Франка 
Е.-Л. Солецький гаряче обстоював права простого люду, висту-

пав за нормалізацію міжнаціональних стосунків у Галичині. Ці 

світоглядні орієнтації видавця, позначилися на змісті більшості 
публікацій газети. Це, своєю чергою, привертало до неї співро-

бітників багатьох знаних представників демократичного руху в 

Галичині кінця XIX ст. У 1884 р. з редакцією газети співпра-

цював молодий польський соціаліст, друг І. Франка І. Дашин-
ський [див.: 1, 55; 2]. 

У цьому часописі за 1884 р. поміщена стаття Е.-Л. Солець-

кого, у якій він прихильно ставився до українського культурного 
руху та дальшого розвитку польсько-українського зближення 

[див.: 1, 55; 2]. Зауважимо, що вона не оминула пильність І. Фран-

ка, оскільки він у статті “Gazeta Naddniestrzańskaˮ о колонізації 

Русі» підкреслив, що ця газета – це зразок того, якою повинна бути 
преса у провінції. За його словами, часопис обстоює інтереси 

народу, що призвели до ненависті шляхти до неї. І. Франко від-

значив демократизм газети, братерське ставлення її до українців, 
інтелігенції та культури. Також, у статті схвально відгукнувся 

І. Франко і про діяльність редактора, у якого здоровий і об՚єктив-

ний погляд на «наші справи», зауваживши: «Вповні одобряючи 
ті тверді і розумні слова Солецького, ми можемо тільки висло-

вити побажання, щоб вони серед польської суспільності не були 

тою одною ластівкою, котра, як звісно, не робить ще весни» [див.: 

1, 55; 2]. Позитивною була на ці слова І. Франка і реакція ре-
дактора газети, який відгукнувся поезією «До Івана Ф. у Львові». 

У поданих трьох строфах він наводить таку думку (переклад з 

польської): «Щебетала ти до нас, ластівко з Русі, що одна лас-
тівка з Польщі ще не робить весни. Коли має надійти до нас ра-

дісний день (приходу весни), ластівок повинно бути щоразу біль-

ше. Ти щебетала добре, голос твій не втрачений. Ми (зі свого 
боку) кличемо більше ластівок. Але ти (ластівко з Русі) приле-

тіла в час справжньої біди, яка існує тепер між польським і русь-

ким щебетанням. Повертайся же у свої рідні краї, де на тебе твої 

подруги чекають. Це вони віщують прихід весни, а не крик й 
галас» [див.: 1, 56; 2]. 
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Про тісну співпрацю І. Франка з редактором газети свід-

чить і отримана ним листівка від 19 листопада 1886 р. від редак-
ції «Gazeta Naddniestrzańska», зміст якої був таким: «Проспекту 

до Вашого часопису “Поступˮ я не отримав… прошу отже, при-

слати мені проспект зворотною поштою і повідомити, коли вий-
де 1-ий №…» [II]. Саме 15 листопада 1886 р. І. Франко знову взяв-

ся за підготовку видання журналу «Поступ», який було через 

кілька днів надруковано. 2 грудня 1886 р. проспект «Поступу» 

конфіскувала львівська прокураторія, а видання журналу забо-
ронене. Отже, Е.-Л. Солецький так і не отримав жаданого про-

спекту «Поступу» І. Франка, про що дізнаємося з листівки до 

вченого від 5 січня 1887 р. [III]. 
Звернемо увагу на те, що Е.-Л. Солецький був власником 

великої домашньої бібліотеки, а його книжки позначалися ексліб-

рісом. Цими книгами часто послуговувався І. Франко, коли про-

тягом 1881–1883 рр. перебував у Нагуєвичах. Часто Е.-Л. Со-
лецького переслідувала австрійська влада, яка проводила ревізії 

в його будинку і неодноразово конфіскувала статті, у яких йшло-

ся про жахливу експлуатацію робітників на бориславських наф-
тових родовищах [див.: 1, 57; 2]. Такі постійні обшуки й інкри-

міновані кримінальні справи проти редактора призвели до підри-

ву здоров՚я редактора та, врешті-решт, у 1896 р. – до смерті. 
На цю вельми прикру подію І. Франко помістив некролог 

у газеті «Kurjer Lwowski», де повідомляє про смерть Е.-Л. Со-

лецького, називаючи його міським будівничим. Згадуючи про ньо-

го як колишнього редактора часопису «Gazeta Naddniestrzańska» – 
«однієї з найкращих газет провінціальних у нашому краю» – уче-

ний зазначає, що покійний приклав багато зусиль і терпіння та 

лишив після себе  смуток, прихильні спогади не лише серед знайо-
мих із кола інтелігенції, а й з боку селян [див.: 1, 57; 2].  

Підсумовуючи зазначимо, що, окрім проаналізованої ко-

респонденції, були ще й інші польськомовні листи до І. Франка, які 
відправлялися з поштової скриньки Дрогобича. Їхніми авторами 

були переважно дрогобицькі юристи єврейського походження, зо-

крема адвокати С. Ґайнсберґ, І. Тіґерман та І. Ляутербах, які як 

видно із змісту епістолярії, допомагали вченому юридично роз-
в՚язувати особисті та родинні проблеми [див.: 3].  
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З-поміж дрогобицьких адвокатів, зокрема українців, були 

такі, які перекладали твори І. Франка на польську мову. У цьому 
контексті хочемо згадати В. Кобрина, який займався перекладом 

Франкового «Мойсея» [див.: 4]. Зазначимо, що перекладена на 

польську мову В. Кобрином Франкова поема «Мойсей» вийшла у 
1914 р. під назвою: «Іwan Franko. Mojżesz. Poemat. Tłómaczył z 

ukraińskiego przy współudziale autora Włodzimierz Kobryn» і була 

видрукувана у львівській «Друкарні повшехній» [див.: 4]. Окрім 

адвокатів, польською І. Франку писав власник книгарні в Дро-
гобичі В. Унґар [див.: 1, 29], кореспондент «Dziennika Polskiego» 

А. Інлендер, котрий свого часу запропонував ученому зайняти 

його місце кореспондента «Kurjera Lwowskiego» [див.: 1, 54]. 
Висновки. Проаналізовані нами польськомовні кореспон-

денції з Дрогобича до І. Франка дають змогу не лише уточнити, 

а й доповнити як біографічні дані українського вченого, так і йо-

го кореспондентів, простежити зв՚язки І. Франка із польськомов-
ним середовищем Дрогобича в останній чверті ХІХ – на початку 

ХХ ст.  

Перспективним напрямом є подальший пошук і вивче-
ння польськомовної кореспонденції із інших місцевостей (наприк-

лад із Самбора, Турки, Стрия, Долини, Калуша, Сколе та ін.) з 

метою висвітлення зв՚язків і напрямів співпраці І. Франка із по-
ляками в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
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Abstract. The article, based on the materials of Ivan Franko՚s 

epistolary heritage, traces his ties with the Polish-speaking inhabitants 
in Drohobych (last quarter of the nineteenth and early twentieth cen-

turies). The study emphasizes that letters to I. Franko occupy a lea-

ding place in the field of Franko studies, since their content allows 
researchers of Franko studies to receive a number of little-known facts 

from the life and multi-faceted activities of not only the scholar him-

self but also his correspondents. 
It was found that the local Polish correspondence, addressed 

to the scholar from Drohobych, allows us to trace the peculiarities of 

I. Frankо՚s creativity and serve as a source for a comprehensive study 

of his connections with the diverse social layers of the city, the types 
of activities of correspondents, unknown to today biographical facts 

of personal life of those who at one time communicated with the scholar 

and made a certain contribution in the formation of his views, beliefs, etc. 
In the course of the research, it was found that among the 

Polish-speaking citizens of Drohobych who actively corresponded with 

Ivan Franko were such prominent educators and socio-cultural figures 
as: educators Zegota Dashko and Ignacy Dashinsky, bookstore owner 

F. Schepansky, Polish drama actor Adolf Valek-Walewski, correspon-
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dents and journalists (correspondent of «Gazeta Naddniestrzańska» 

Adolf Inlander, editor of «Gazeta Naddniestrzańska» Edmund Soletsky). 
In addition, it is noted that there were other Polish letters to 

Ivan Franko who had a mailbox in Drohobych. Their authors were 

mainly Drohobych lawyers of the Jewish origin, in particular lawyers 
Salo Gainsberg, Isaac Tigerman and Izidor Lyuterbach who, as evi-

dent from the content of the epistolary, helped the scholar to legally 

solve personal and family problems. Also, among Drohobych lawyers, 

in particular Ukrainian, there were those who translated I. Frankо՚s 
works into Polish. In this context, the name of Volodymyr Kobryn is 

mentioned, who translated Franko՚s «Moses». In addition to the la-

wyers, the owner of the bookstore in Drogobych, V. Ungar, the cor-
respondent of «Dziennik Polski» A. Inlander, who at one time suggested 

that the scholar who also wrote in Polish should take his place as 

correspondent of «Kurjer Lwowsky». 

Key words: Ivan Franko, epistolary heritage, Drohobych, cor-
respondents, letters, Polish community/environment. 
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