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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Постановка проблеми. Листи до Івана Франка сьогодні посідають чи не перше
місце у такій галузі, як франкознавство, адже вони дають змогу дослідникам-франкознавцям заповнити чималу кількість прогалин із життя та багатогранної діяльності
вченого. Цікавими у даному контексті є польськомовні кореспонденції з Дрогобича,
які адресувалися Іванові Франку із поштової скриньки міста. Збережені листи до вченого дають змогу простежити особливості творчості письменника та слугують джерелом для всебічного вивчення його зв’язків із багатоманітним соціальним складом
міста, видами діяльності кореспондентів, невідомими до сьогодні біографічними фактами особистого життя тих чи тих адресантів, які у свій час спілкувалися з вченим та
внесли певний штрих у формування його поглядів, переконань тощо.
Аналіз досліджень. 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 Адольф Валек-Валевський); редактори часописів
та журналісти (журналіст «Gazety Naddniestrzańskiej» Адольф Інлендер, редактор
«Gazety Naddniestrzańskiej» Едмунт Солецький). У контексті скажемо, що вони вже
були предметом зацікавлення дослідників епістолярної спадщини Івана Франка [3],
зокрема нашого зацікавлення [4; 5; 6], оскільки саме нами вперше було зібрано всі
листи дрогобицьких кореспондентів Івана Франка, які опубліковано та науково прокоментовано [1].
Мета статті. На основі аналізу польської кореспонденції з Дрогобича до Івана
Франка охарактеризувати зв’язки та сфери співробітництва вченого з його дописувачами.
Виклад основного матеріалу. З-поміж громадсько-культурних діячів, які надсилали свої кореспонденції з Дрогобича до Івана Франка, був Жеґота Дашко або Іґнацій
Дашинський [3, 133]. У час перебування в Дрогобичі І. Дашинський двічі писав до
Івана Франка. Варто зазначити, що листи були секретками (писалися латинкою 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 Іван Вагилевич у першій половині ХІХ ст. Згідно
з нею татари на чолі з ханом Батиєм зруйнували місто Бич під Бескидами. Ця легенда
є близькою до іншої відомої на Дрогобиччині легенди про заснування після спалення
міста первісного Бича Другого Бича, тобто Дрогобича, щоправда, у місцевому переказі йдеться уже не про татар, а половців [11, 23]. Часто Дрогобич називав Бичем і
І. Франко.
Отже, у своєму листі до І. Франка від 4 лютого 1884 р. І. Дашинський пише: «Перед кількома днями прийшов до мене д[обродій] Мельник з Волі Якубової і просив
мя, аби му позичив «Молот». По кількох днях знову прибігає до мене і каже, що хоче
ся на гвалт женити, але з ніким іншим, іно з Аннов Павлик, так му ся дуже а дуже сподобала стаття єй в «Мо[ло]ті» уміщена. Просив отже мене дуже усильно, щоби до Вас
написав і попросив Вас о щиру інформацію що може з того бути, чи ні? Мельник має,
а принаймі може мати, коли схоче, ґаздівство, невелике правда, але своє і певне – при
тім [Са]рбінський виступив з уряду податкового і хоче також купити грунт і разом з
Мельником уґрунтувати основу під вепільне газдівство, а я також може за паробка в
них стану; отже без жінки, сами знаєте то добре, ґаздівства нема, тому може би що
з того було? Прошу Вас дуже, зносіт ся сами з Мельником і напишіть до него, чи може
що надіятися, чи ні?» [9].
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дізнаємося, що його автор наприкінці квітня того року збирається поїхати «на село на
Поділю коло Гусятина», де має намір зайнятися перекладацькою роботою. У зв’язку
з тим має прохання до І. Франка: «Ви яко в тім взгляді для мене повага, можебисьте
схотіли вибрати яку книжку (не дуже велику) німецьку; може то бути повість – новели
– розправа наукова або і що інше. Волівбим однакож щось з реалістичної школи або
фізіологічну яку розправу». З цитованих рядків, бачимо, що І. Дашинський мав намір
робити переклад німецькомовних творів І. Франка польською мовою [8].
Проте у 1887 р. Іґнацій з братом покидають Дрогобич і їдуть до Львова, а мама
з 13-річною Зосею – до Перемишля. Спочатку Іґнацій оселився в шевця, де, читаючи його дітям лекції, отримував скромну винагороду. Невдовзі Іґнацій став організатором лівих гімназистів, вважав себе соціалістом, марксистом, багато читав соціалістичної літератури, спостерігав життя руських селян і робітників. У 1888 році
він екстерном склав екзамен на атестат зрілості і вступив на філософський факультет
Ягеллонського університету [3, 134]. У вересні Іґнацій повертається до Львова. Тут
він став одним із творців Галицької робітничої партії, яка з 1892-го виступала як соціально-демократична партія Галичини. У 1897 р. вона трансформувалася у Польську
соціал-демократичну партію Галичини і Сілезії. І. Дашинський від початку був одним
з її лідерів, і саме Івана Франко мав вирішальний вплив на формування його світогляду в молодості [7, 493].
І. Дашинський був редактором газети «Praca», головним редактором «Робітничої
газети», яку видавали польські соціалісти в Берліні. У той же час редагував двотижневики «Робітник» і «Сила», після закриття яких у 1893 р. став редактором часопису
«Naprzód». Ця газета стала адептом робітничої партії, у якій часто друкувалися новели Івана Франка [3, 134].
1897 році І. Дашинський обирається послом до Віденського парламенту і пробув
на цій посаді 21 рік, засідавши в парламенті 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 президентом Польської соціалістичної партії, займається публіцистикою,
пише спогади. 30 жовтня 1936 р. І. Дашинський помирає після важкої хвороби [3, 134].
Зазначимо також, що Іван Франко познайомився з братами Дашинськими в кінці 70-х – на початку 80-х рр. XIX ст. у Станіславі, про що згадує в одній зі своїх
літературно-критичних статей: «Ще з кінця 70-их років я познайомився з деякими
польськими 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» [19, 461]. З Іґнаціем
Дашинським Іван 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
[3, 132–146].
22 квітня 1884 р. І. Франко отримує лист від власника книгарні в Дрогобичі, куди
приходили на продаж його книги, – Ф. Щепанського, який пише: «Прошу покірно про
присилання мені через пошту зі стрічкою на рахунок 2. «Захар Беркут» і 1. «Фауст»,
Аркуш 1, тобто стор[інки] 1 – 16, яких бракує в одному із залишених у мене в комісії
екземплярів» [20].
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Із листа від 17 липня 1889 р. до І. Франка дізнаємося, що Ф. Щепанський займався редакторською роботою в демократичній газеті, яка виходила в Дрогобичі
1889 – 1890 рр. під назвою «Kurjer Drohobzcki»/«Nowy Kurjer Drohobzcki» [11, 112].
Долучаючи проспект новозаснованого часопису до листа, Ф. Щепанський звертається
з проханням, щоб І. Франко до першого сигнального номера газети надіслав фейлетон
або новелу, які вона буде друкувати протягом наступних номерів. За цю послугу редакція гарантувала заплатити відповідний гонорар. У кінці листа Ф. Щепанський додав: «Ласкаву відповідь, будь ласка, адресуйте безпосередньо до редакції «Кур’єра»
в Дрогобичі» [21].
29 грудня 1889 р. І. Франко отримав лист з поштової скриньки Дрогобича, мабуть,
від А. Л. Валека-Валевського. Автор листа – польськимй драматичний актор, режисер, драматург, перекладач і театральний критик. У 1876 – 1900 рр. − актор і режисер
польського театру у Львові [16, 412]. У своєму листі до І. Франка А. Л. Валек-Валевський пише: «На Ваш лист з дня 18/12 маю за честь лише сьогодні, повернувшись із
відпустки, відповісти, що відому книжку з усіма іншими моїми книжками і рукописами я залишив у Львові запаковані в Кузина і лише в половині лютого, повернувшись
із Дрогобича, міг би служити [Вам нею], а тепер я б не хотів, щоб мені хто-небудь
крім мене перекладав мої папери. Отже, якщо Шановний Пан схоче затриматися до
15 лютого, прошу звернутися до Діонізія Бертолі (ротмістра) ул. Сапіги № 35, а він
кожної хвилини мою адресу подати зможе» [2].
Протягом 1884 – 1885 рр. у Дрогобичі виходила польська «Gazeta Naddniestrzańska»
за редакцією Едмунта Леона Солецького [17, 724]. «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 Наукового товариства
ім. Т. Шевченка. Переважно вона виходила польською, інколи окремі матеріали друкувалися українською мовою [10, 133].
Цікавою була особа видавця і редактора газети Едмунда Леона Солецького, який
за фахом був інженером-архітектором та будівничим, публіцистом. Також він відомий
не лише як редактор «Gazety Naddniestrzańskiej», але і як один з перших перекладачів
Т. Г. Шевченка польською мовою. Товариш і однодумець І. Франка Е-Л. Солецький
гаряче обстоював права простого люду, виступав за нормалізацію міжнаціональних
стосунків у Галичині. Ці світоглядні орієнтації видавця позначилися на змісті більшості публікацій газети. Це привертало до неї співробітників багатьох знаних представників демократичного руху в Галичині кінця XIX ст. У 1884 р. з редакцією газети
співпрацював молодий польський соціаліст, друг Івана Франка Іґнацій Дашинський
[4; 13].
У цьому часописі за 1884 р. поміщена стаття Е-Л. Солецького, у якій він прихильно ставився до українського культурного руху та дальшого розвитку польсько-українського зближення [26]. Зауважимо, що вона не оминула пильність Івана Франка,
оскільки він у своїй статті «Gazeta Naddniestrzańska» о колонізації Русі» підкреслив,
що ця газета є зразком того, якою повинна бути преса у провінції. За його словами,
часопис обстоює інтереси народу, що призвели до ненависті шляхти до неї. І. Франко
відзначив демократизм газети, братерське ставлення її до українців, інтелігенції та
культури. Також у своїй статті І. Франко схвально відгукнувся про діяльність редактора, у якого здоровий і об’єктивний погляд на «наші справи», зауваживши: «Вповні
одобряючи ті тверді і розумні слова Солецького, ми можемо тільки висловити побажання, щоб вони серед польської суспільності не були тою одною ластівкою, котра, як
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редактора 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 ластівка з Польщі ще не робить весни. Коли має надійти до нас
радісний день (приходу весни), ластівок повинно бути щоразу більше. Ти щебетала
добре, голос твій не втрачений. Ми (зі свого боку) кличемо більше ластівок. Але ти
(ластівко з Русі) прилетіла в час справжньої біди, яка існує тепер між польським і
руським щебетанням. Повертайся же у свої рідні краї, де на тебе твої подруги чекають. Це вони віщують прихід весни, а не крик і галас» [23].
Про тісну співпрацю І. Франка з редактором газети свідчить і отримана ним листівка від 19 листопада 1886 р. від редакції «Gazeta Naddniestrzańska», зміст якої був
таким: «Проспекту до Вашого часопису «Поступ» я не отримав досі, а хотів би в №
24 докладніше про нього написати, а заразом дати відповідь на підлу нотатку хронікера «Самоврядування» про Вас і програму поступу. Прошу, отже, прислати мені
проспект зворотною поштою і повідомити, коли вийде 1-ий № та чи бажаною була б
кореспонденція звідти до того № і якого змісту» [22]. Саме 15 листопада 1886 р. Іван
Франко знову взявся за підготовку видання журналу «Поступ», який було через кілька
днів надруковано. 2 грудня 1886 р. проспект «Поступу» конфіскувала львівська прокураторія, а видання журналу заборонено [18, 556]. Отже, Едмунт Солецький так і не
отримав жаданого проспекту «Поступу» І. Франка, про що дізнаємося з листівки до
вченого від 5 січня 1887 р., де автор пише: «Що там з «Поступом»? Ані проспекту, ані
1-го номера я не отримав» [12].
Звернемо увагу на те, що Е-Л. Солецький був власником великої домашньої бібліотеки, а його книжки позначалися спеціальною печаткою. Цими книгами часто послуговувався І. Франко, коли протягом 1881 – 1883 рр. перебував у Нагуєвичах. Часто
Е-Л. Солецького переслідувала австрійська влада, яка проводила ревізії в його будинку і неодноразово конфіскувала статті, у яких йшла мова про жахливу експлуатацію
робітників на бориславських нафтових родовищах [10, 133]. Такі постійні обшуки
та інкриміновані кримінальні справи проти редактора призвели до підриву 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 Едмунда-Леона Солецького, називаючи його
міським будівничим. Згадуючи про нього як колишнього редактора часопису «Gazeta
Naddniestrzańska» – «однієї з найкращих газет провінціальних у нашому краю», вчений зазначає, що покійний приклав багато зусиль і терпіння та лишив після себе смуток та прихильні спогади не лише серед знайомих із кола інтелігенції, а й з боку селян
[25].
Висновки. У підсумку зазначимо, що окрім проаналізованої кореспонденції були
ще й інші польськомовні листи до Івана Франка, які відправлялися з поштової скриньки Дрогобича. Їхніми авторами були переважно дрогобицькі юристи єврейського походження, зокрема адвокати Сальо Ґайнсберґ, Ісаак Тіґерман та Ізидор Ляутербах, які,
як видно зі змісту епістолярії, допомагали вченому юридично вирішувати особисті та
родинні проблеми [1, 82–83; 84–87; 88–101; 5, 360–372]. З-поміж дрогобицьких адвокатів, зокрема українців, були такі, які перекладали твори І. Франка польською мовою.
У цьому контексті хочемо згадати Володимира Кобрина, який займався перекладом
Франкового «Мойсея» [6]. Зазначимо, що перекладена польською мовою В. Кобрином Франкова поема «Мойсей» вийшла у 1914 р. під назвою: «Іwan Franko. Mojżesz.
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видрукувана у львівській «Друкарні повшехній» [24]. Окрім адвокатів, польською
І. Франкові писав власник книгарні у Дрогобичі В. Унґар, кореспондент «Dziennika
Polskiego» А. Інлендер [1, 130–131; 172–173], який свого часу запропонував ученому
зайняти його місце кореспондента «Kurjera Lwowskogo» [19, 464].
Отже, проаналізовані нами польськомовні кореспонденції з Дрогобича до Івана
Франка, дають змогу не лише уточнити, а й доповнити як біографічні дані про українського вченого, так і його кореспондентів.
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