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ДРОГОБИЦЬКИЙ АРХІТЕКТОР ТА РЕДАКТОР  “GAZETY 
NADDNIESTRZAŃSKIEJ” ЕДМУНД ЛЕОН ОСТОЯ 

СОЛЕЦЬКИЙ – СУЧАСНИК І ПРИЯТЕЛЬ ІВАНА ФРАНКА
(до історії взаємин й співробітництва)

Нині місто Дрогобич широко відоме як в Україні, так і за її межами через своє при-
родне багатство – соляний промисл та нафту, а також й тим, що у ньому народилися, 
проживали, навчалися та працювали чимало визначних постатей, котрі своєю діяль-
ністю, полишеною спадщиною популяризували й продовжують популяризувати згада-
ний край у світі. Завдяки таким здобуткам знаних дрогобичан, уже в другій половині 
XV ст. Дрогобич став відомим культурним центром. Звісно, що заслуга цьому в першу 
чергу належить Юрію Котермаку-Дрогобичу (бл. 1450–1494 рр.), який став першим 
українським доктором медицини, доктором філософії, ректором Болонського універ-
ситету та автором першої друкованої слов’янської книги. Так само у Дрогобичі прожив 
значну частину свого життя великий український вчений і письменник Іван Франко: 
тут він навчався у школі отців Василіян, тут проходили і його гімназійні роки, звідси 
разом з гуртом своїх товаришів-однодумців розпочинав він свою славнозвісну культур-
но-просвітницьку “мандрівку” Галицьким Підгір’ям та упродовж усього свого життя 
ніколи не оминав нагоди завітати до міста свого дитинства та юності, побувати у зна-
йомих людей, ще раз окинути оком місця, у яких йому доводилося жити в минулому. 

З історією Дрогобича пов’язані також біографії багатьох інших відомих людей – Кор-
нила Устияновича, Модеста Менцинського, Степана Витвицького, Андрія Мельника, 
Дмитра Грицая, Петра Карманського, Василя Стефаника, Леся Мартовича, Стефана 
Коваліва, Остапа Нижанківського, Григорій Коссака, Бруна Шульца та ін. Зокрема, на 
сьогодні вважається, що саме Бруно Шульц зробив Дрогобич центром Європи.

Тому сьогодні, украй необхідним є вивчення життя і діяльності забутих та майже 
незнаних для сучасності постатей з Дрогобича, які залишили вагомий слід у культур-
но-освітньому та громадсько-політичному минулому міста. З-поміж таких малозна-
них, цікавою постатю є мешканець Дрогобича – Едмунд Леон Солецький – видавець і 
редактор дрогобицької “Gazety Naddniestrzańskiej”, публіцист, який за фахом був інже-
нером-архітектором та будівничим.

З огляду на актуальність теми, ставимо собі за мету зробити глибокий аліз найбільш 
ґрунтовних праць та спеціальних досліджень з порушеної нами проблеми; у макси-
мально повному обсясі подати основні віхи з життя і діяльності Е. Л. Солецького; на 
основі широкого джерельного матеріалу (епістолярій, газетна публіцистика, мемуари 
тощо) проаналізувати процес налагоження взаємин і співпраці Едмунда Леона Солець-
кого з Іваном Франком.

Зазначимо, що на сьогодні уже нагромадилася значна кількість вітчизняних і зару-
біжних досліджень про Е. Л. Солецького, що дозволяє у максимально повному обсязі 
зреалізувати поставлену перед нами мету запропонованого дослідження.
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Розпочнемо з того, що найпершою, 
немало ґрунтовною розповіддю про 
Едмунда Солецького став, нажаль, некро-
лог, написаний Готхілвом Кохнаном, опу-
блікований на сторінках журналу “Rocznik 
Samborski” за 1895–1896 рр. У своїх спо-
гадах про Е. Л. Солецького Г. Кохн огля-
дово простежив його автобіографічні дані, 
здобутки на ниві краєзнавства та архітек-
торській роботі. Найбільше уваги автор 
приділив висвітленню питання редактор-
ської роботи Е. Л. Солецького в часописі 
“Gazeta Naddniestrzańska”2. Побіжно зак-
центуємо на тому, що посмертні згадки про 
Е. Л. Солецького також були опубліковані 
на сторінках часописів “Kurjer Lwowski”3 та 
“Галичанинъ”4.

Дещо пізніше, у 1916 р. про Е. Л. Солець-
кого згадав Кароль Естрайхер у четвертому 
томі своєї праці “Bibliografia polska. XIX 
stulecia”. Тут подано відомості про реєстра-
цію документу, який стосувався ув’язнення  
Е. Л. Солецького через гостру критику 
маєстату цісаря5. 

У 1925 р., польський політичний і дер-
жавний діяч Ігнацій Дашинський, який 
впродовж 1880-х роках проживав у Дро-

гобичі, в своїх спогадах також згадав про діяльність Е. Л. Солецького6. Зокрема, він 
зупинився на своїй співпраці з редактором “Gazety Naddniestrzańskiej”, оскільки там 
друкував свої статті. Характеризуючи головного редактора часопису І. Дашинський 
вважав Е. Л. Солецького оригінальною людиною, оскільки той вів активну боротьбу з 
тогочасною дрогобицькою мафією. Цікавим є той факт, що багатії Дрогобицько-Бори-
славського нафтового басейну намагалися привабити Е. Л. Солецького, але той відмо-
вився від співробітництва і у відповідь на сторінках своєї газети часто друкував мате-
ріали про злидні робітників у Бориславі та про нещасні випадки з ними на промислах 
“borysławskiej mordowni”, подаючи дані про вбитих і покалічених7. 

Побіжно згадаємо дослідження Збігнєва Хаусера “Подорожі цвинтарями України – 
колишньої Східної Малопольщі. Львівське воєводство (східна частина). Т. ІІІ.”, у якому 
польський дослідник торкнувся опису католицького цвинтаря в Дрогобичі на вулиці 
Трускавецькій. Автору праці вдалося віднайти могилу з надгробком Е. Л. Солецького, 
зробити її світлину та детально описати. Важливість даної розвідки полягає в тому, що 
саме із написів на обеліску можемо дізнатися про точну дату народження і смерті дро-
гобицького архітектора8.  

Заслуговують уваги і дослідження, у яких аналізується багатогранна діяльність 
Е. Л. Солецького. Так, львівський історик Ярослав Грицак у своїй праці торкнувся 
проблеми перекладацької діяльності Е. Л. Солецького. Акцент зроблений на перекла-
дах Е. Л. Солецьким творів Т. Г. Шевченка. Побіжно автор зачепив і його редактор-

Перша сторінка посмертних спогадів про 
Е. Л. Солецького. Автор Г. Кохн  

(1 березня 1896 р.)*
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ську роботу в часописі “Gazeta Naddniestrzańska”, а на основі нових архівних матеріалів 
доповнив біографічні редактора газети9. 

Чимало наукових досліджень присвячено вивченню матеріалів дрогобицького 
часопису “Gazeta Naddniestrzańska”, де автори в контексті аналізу змістової наповнено-
сті газети охарактеризували світоглядні орієнтири її редактора та авторів. В цілому ж 
дослідники акцентують на важливості розміщених у газеті матеріалів для реконструкції 
історії Дрогобича та його околиць упродовж 1884–1889 рр.10 

Робилися спроби аналізу взаємин та співробітництва Еедмунда Леона Солецького з 
Іваном Франком. Ще у 1989 р. Франкознавець Мирослав Мороз у журналі “Жовтень” опу-
блікував коротеньке повідомлення, де подав окремі сюжети із взаємин Е. Л. Cолецького 
з І. Франком11. Згодом, стаття була доповнена автором та надрукована на сторінках збір-
ника “Дрогобиччина – земля Івана Франка”. В доповненій статті М. Мороз торкнувся різ-
них спектрів життя і діяльності Е. Л. Солецького в контексті чого акцентував на Франко-
вих поглядах щодо “Gazety Naddniestrzańskiej” та його головного редактора12. 

При кінці наголосимо, що ряд аспектів із історії налагодження взаємовідносин та 
співпраці Івана Франка з Едмундом Леоном Солецьким були уже предметом зацікав-
лення автора даної статті. Наприклад, аналізуючи листи з поштової скриньки Дрого-
бича до І. Франка дослідник вивчив, опублікував та прокоментував дві невідомі корес-
понденції, які були відправлені вченому редактором “Gazety Naddniestrzańskiej”13. Дещо 
згодом, в окремій публікації, ним було простежено основні періоди життя і діяльності 
Франкового приятеля Едмунда Леона Солецького і в контексті цього охарактерезовано 
процес налагодження та формування відносин й співробітництва між ними. У підсумку 
дослідником акцентується, що постать І. Франка мала значний вплив на формування 
кругозору та інтересів Е. Солецького, а сама багатогранна діяльність другого, посіла 
значне місце у громадсько-політичному та культурно-освітньому житті Дрогобича та 
краю у другій половині ХІХ ст.14

Пороналізована вище історіографія проблеми, дає підстави стверджувати, що на сьо-
годні існує значний різносторонній та різноаспектний обсяг досліджень із заторкнутого 
нами питання. Проте, дані матеріали про життя й діяльність Е. Л. Солецького та його 
співпрацю з І. Франком не є повністю систематизованими та узагальненими, а розпоро-
шеність вищезгаданих праць у різних виданнях (більшість з них малодоступні й рари-
тетні), не сприяє широкому кругозору до більш детального ознайомлення з повною біо-
графією дрогобицького архітектора та редактора  “Gazety Naddniestrzańskiej” Едмунда 
Леона Остої Солецького в контексті його взаємин та співробітництва з Іваном Франком.

Едмунд Леон Остоя Солецький – маловідомий інженер-архітектор, перекладач, кра-
єзнавець та редактор, народився 11 квітня 1842 р. Із його прізвища видно, що походив із 
розгалуженого шляхетського роду гербу “ОСТОЯ”, яким користувалися понад 200 шля-
хетськіх родів не лише на теренах України,  а й Білорусі, Литви і Польщі. Закінчивши 
технічну школу, Е. Л. Солецький обійняв посаду службовця на Львівсько-Чернівецікій 
залізниці у місті Станіславі. Г. Кохн у некролозі про Е. Л. Солецького стверджує, що той 
був удостоєний звання почесного громадянина міста, проте не вказує за які заслуги15.

Згодом обставини склалися так, що у Е. Л. Солецького виник конфлікт із керівниц-
твом залізниці, і той, у проміжку 1876–1877 рр. переїхав до Дрогобича16. Перебуваючи в 
місті Е. Л. Солецький зайнявся активною громадською, краєзнавчою та інженерно-архі-
тектурною діяльністю. Він став активним дописувачем до журналу “Rocznik Samborski”. 
Так, у ньому він помістив ряд статей: “Obecne nasze mieszczaństwo (skreślił z natury)” 
(1881–1882 pp.)17, “Cerkiew św. Jura w Drohobyczu, z litodrafią wykonaną podług fotografii 
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Zygmunta Freya w Drohobyczu” (1882–1883 pp.)18, “Kościół parafialny rz. k. w Drohobyczu 
(z 2 ma litografiami)” (1884–1885 pp.)19 та ін. З публікацій видно, що Е. Л. Солецький 
займався в Дрогобичі реставрацією місцевого парафіяльного костелу та церкви Свя-
того Юра. Статті Е. Л. Солецього про церкву Святого Юра та парафіяльний костел, а 
також уміщені до них ілюстрації є знахідкою для дрогобицьких краєзнавців, оскільки 
уміщують у собі історичні довідки про архітектурні пам’ятки та описи зовнішності й 
реставраційних робіт, які проводилися під його наглядом. Зокрема, упродовж 1881–
1883 р. Едмунд Леон Солецький на парафіяльному костелі надбудував третій ярус в 
стилі неоромантизму20. З огляду на це вважаємо за доречне переопублікувати ілюстра-
тивний матеріал, використаний у своїх публікаціях Е. Л. Cолецьким. 

Окрім цього Е. Л. Солецький був активним кореспондентом газети “Strażnica”. 
Я. Грицак відзначає, що упродовж 1878–1883 рр. Е. Л. Солецьким у згаданому часописі 
був надрукований цілий цикл статей про фінансові шахрайства дрогобицьких і бори-
славських підприємців21.

Одночасно Е. Л. Солецький критикує і політичне життя міста. Так, під час виборів 
1877 р. та 1883 р. у місцеві органи влади та галицький сейм Е. Л. Солецький виступає 
з гострою критикою щодо місцевих політичних органів влади22. Вочевидь така активна 
громадська позиція Е. Л. Солецького спонукала дрогобицькі власті та підприємців 

Подається за:  Solecki E. L. Cerkiew św. Jura w Drohobyczu, z litodrafią wykonaną podług 
fotografii Zygmunta Freya w Drohobyczu // Rocznik Samborski: nowa serja illustrowana: 

wydawnictwo na cele dobroczynne samborskie. 1882–1883. – R. VI. – Przemyśl: Nakł. Gothilfa 
Kohna, 1882–1883. – S. 180.
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робити на нього доноси до Галицького намісництва з обвинуваченням його у створенні 
підпільного соціалістичного товариства, проте він заявляв, що не є прихильником соці-
алістичних ідей, хоча й не має нічого проти щодо їх існування. Через такі обставини 
Е. Л. Солецький попадає під “опіку” влади. Будучи уже засновником та головним редак-
тором дрогобицького часопису “Gazeta Naddniestrzańska” (заснував 16 лютого 1884 р.23) 
його редакцію неодноразово трусили, наприклад у березні 1886 р., але завжди безре-
зультатно24. 

Згодом місцева влада знайшла привід призупинити активну громадсько-політичну 
діяльність Е. Л. Солецького. Як повідомляє на своїх шпальтах “Nowy Kurjer Drohobycki” у 
лютому 1890 р. за так звану “образу цісаря” Самбірський суд виніс йому вирок – шести-
місячне ув’язнення. Так само із газети дізнаємося й про те, що дружина Е. Л. Солець-
кого подала клопотання на ім’я цісаря про помилування чоловіка25. Аналогічне пові-
домлення було уміщене і на сторінках часопису “Діло” у рубриці “Новинки” від 22 січня 
(3 лютого) 1890 р.26 Цей документ було зареєстровано К. Естрайхером у четвертому 
томі своєї праці “Bibliografia polska”27. Щоб уберегти своїх однодумців від аналогічного 
становища, Е. Л. Солецький на сторінках своєї газети, 1 лютого 1889 р., звернувся із 
проханням до усіх знайомих, товаришів та зрештою й усіх читачів, щоб вони уникали 
будь-яких розмов про їх стосунки із ним, з метою запобігання переслідування28. Під-
твердженням того, що Е. Л. Солецький був кілька разів ув’язненим слугують слова сина 

Подається за: Solecki E. L. Kościół parafialny rz. k. w Drohobyczu (z 2 ma litografiami) // 
Rocznik Samborski: nowa serja illustrowana: wydawnictwo na cele dobroczynne samborskie. 

1884–1885. – R. VIII. – Przemyśl: Nakł. Gothilfa Kohna, 1884–1885. – S. 133.
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Стефана Коваліва, який у своїх спогадах про батька зазначав, що Едмунд Солецький 
тричі відбував покарання у в’язниці. Дещо неточною є подана ним дата третього арешту 
Е. Л. Солецького. Так, син С. Коваліва зазначає, що Е. Л. Солецький після третього 
арешту вийшов із тюрми на початку літа 1902 р., проте ці дані слід вважати помилко-
вими, оскільки його на той час уже давно не було в живих29.

Ще однією важливою ланкою діяльності Е. Л. Солецького була публіцистська 
робота. Як згадувалося вище, упродовж від 16 лютого 1884 р. (перший випуск газети)30 
до 15 квітня 1889 р. (останнє видання часопису)31 у Дрогобичі виходила польська “Gazeta 
Naddniestrzańska” за редакцією Едмунта Леона Солецького32. “Gazeta Naddniestrzańska” 
оголосила себе голосом соціал-національної опозиції. В ній подавали офіційну інфор-
мацію про події в місті та районі. ЇЇ друкували в Львові у друкарні Наукового товари-
ства ім. Т. Шевченка. Переважно вона виходила польською, інколи окремі матеріали 
друкувалися українською мовою33.

Із змісту першого числа “Gazety Naddniestrzańskiej” було видно чіткі позиції та праг-
нення її видавців. У часописі було уміщено односторінкову вкладку-програму “Gazety 
Naddniestrzańskiej”, яка була опублікована як “руською” так і польською мовами де пред-
ставлялися основні пункти мети і завдань часопису: передбачалося утворення впливо-
вого демократичного руху на периферії та друкованого органу, який мав би сприяти 
консолідації його прибічників; контролювання діяльності влади у дотриманні зако-
нів; розширення прав місцевого самоврядування; обстоювання культурних і освітніх 

Подається за: Solecki E. L. Kościół parafialny rz. k. w Drohobyczu (z 2 ma litografiami) // 
Rocznik Samborski: nowa serja illustrowana: wydawnictwo na cele dobroczynne samborskie. 
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ідеалів, інспекція за культурно-освітньою роботою на провінції, забезпечення освіт-
ньо-культурних прав громадян, передусім українців й поляків, які складали велику 
етнічну групу краю; допомога у створенні та розширенні центрів громадського життя 
на провінції. Проте, істотний акцент у програмі відводився українському питанню в 
краї, адже українська проблема була першочерговим завданням для розв’язання, про 
що свідчить цитата із газети: “Одвічне існування руського народу визнаємо безоглядно і 
безумовно, не менше визнаємо, що тут, на Русі має право руський народ жадати цілкови-
тої рівноправности”34. 

Ось такі позиції обстоював її головний редактор Е. Л. Солецький упродовж існу-
вання газети. Наголос ним ставився на захисті права простого люду, виступав за нор-
малізацію міжнаціональних стосунків у Галичині. Ці світоглядні орієнтації видавця, 
позначилися на змісті більшості публікацій газети. Це своєю чергою 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  Дашинський35.

На сторінках “Gazety Naddniestrzańskiej” за 1884 р. поміщена стаття Е. Л. Солецького, 
у якій він прихильно ставився до українського культурного руху та дальшого розвитку 
польсько-українського зближення36. Зауважимо, що вона не оминула пильність Івана 

Фрагмент титульної сторінки першого числа “Gazety Naddniestrzańskiej”

Штемпель редакції “Gazety 
Naddniestrzańskiej” (1886 р.)

Особистий підпис Е. Л. Солецького (1886 р.)
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Франка, оскільки він у своїй статті “Gazeta 
Naddniestrzańska” о колонізації Русі” під-
креслив, що ця газета являє собою зразок 
того, якою повинна бути преса у провінції. 
За словами вченого, часопис обстоює інте-
реси народу, що призвели до її ненависті 
шляхтою. Іван Франко відзначив демо-
кратизм газети, братерське ставлення її до 
українців, інтелігенції та культури. Також, у 
своїй статті схвально відгукнувся І. Франко 
і про діяльність редактора, у якого здоро-
вий і об’єктивний погляд на “наші справи”, 
зауваживши: “Вповні одобряючи ті тверді і 
розумні слова Солецького, ми можемо тільки 
висловити побажання, щоб вони серед  поль-
ської суспільності не були тою одною ластів-
кою, котра, як звісно, не робить ще весни”37. 

Позитивною була на ці слова І. Франка і 
реакція 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 (лас-
тівко 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 й галас”38.

Будучи редактором “Gazety Naddniestrzańskiej” Е. Л. Солецький почав проявляти 
себе як перекладач. Його увагу привертають твори Т. Г. Шевченка, про що дізнаємося із 
поданого ним оголошення в часописі за число перше 1886 р., у якому редактор зазначає, 
що вже в другому номері “Gazety Naddniestrzańskiej” за цей рік будуть друкуватися впо-
рядковані ним у польському перекладі поезії Тараса Шевченка із Празького видання* 
застерігаючи читача: “якщо дозволить цісарська державна прокураторія”40. Припуска-
ємо, що Е. Л. Солецькому все ж таки не було дозволено друкувати на шпальтах “Gazety 
Naddniestrzańskiej” польськомовні переклади поезій Т. Шевченка, оскільки ні в другому, 
ні в третьому та й інших числах часопису не було опубліковано жодного перекладу 
Шевченкових творів. 

Та незважаючи на заборону популяризації Шевченкових творів тогочасною владою 
Е. Л. Солецький не полишав роботу у цьому напрямі. У 1889 р. на сторінках кількох 
чисел дрогобицького часопису “Nowy” Kurjer Drohobycki” була опублікована його роз-
лога стаття “Wady ludu naszego”41 підписана криптонімом “L.”42 у змісті якої він розмі-
стив свій переклад на польську Шевченкового вірша “І день іде, і ніч іде”43. 

Про пристрасть Е. Л. Солецького до Шевченкової поезії та її ним переклади пові-
домляє Г. Кохн, зазначаючи, що він переклав на польську “усього Шевченка” і це було 
наслідком глибокого його інтересу до української культури та вкрай добрим володін-
ням української мови44. За словами Я. Грицака, ідея перекладу творів Т. Шевченка на 

Поезія Е. Л. Солецького 
“Do Iwana F. We Lwowie”

на шпальтах “Gazety Naddniestrzańskiej”
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польську мову в Е. Л. Солецького могла 
виникнути під “впливом особистого зна-
йомства з І. Франком”, а саме знайомство, 
мабуть, відбулося на початку 80-х рр. 
ХІХ ст., саме тоді, коли І. Франко вимушено 
змушений був перебувати у Нагуєвичах, де 
саме і працював над перекладом Шевченко-
вих творів на німецьку мову45. В контексті 
сказаного зазначимо, що І. Франко також 
у своїх рецензіях згадував про переклади 
творів Т. Шевченка на польську мову 
Е. Л. Солецьким46.

 Про приязні зв’язки І. Франка з 
Е. Л. Солецьким свідчать дві листівки від 
редактора газети до вченого. Перша, отри-
мана І. Франком кореспонденція від редак-
ції “Gazeta Naddniestrzańska” датується 
19 листопада 1886 р. Зміст кореспонденції 
наступний: “Проспекту до Вашого часо-
пису “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 про-
граму 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 змі-
сту”47. 

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 заборонено48. Отже, Едмунт 
Солецький так і не отримав жаданого проспекту “Поступу” від І. Франка, про що дізна-
ємося 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”49.

Фрагмент статті Е. Л. Солецького “Wady 
ludu naszego”, де надруковано його переклад 

Шевченкової поезії  “І день іде, і ніч іде”

зворот листівкититул листівки

Автограф листівки від редакції  [“Gazety Naddniestrzańskiej”] 
до Івана Франка від 19 листопада 1886 р.



ДРОГОБИЦЬКИЙ АРХІТЕКТОР ТА РЕДАКТОР  “GAZETY NADDNIESTRZAŃSKIEJ”...

77

Звернемо увагу й на те, що Е. Л. Солецький був власником великої домашньої 
бібліотеки, де його книжки позначалися особистим екслібрісом. Цією бібліотекою 
часто послуговувався І. Франко, коли, упродовж 1881–1883 рр. перебував у Нагує-
вичах. Зауважимо на тому, що з поміж книжок у бібліотеці Е. Л. Солецького була й 
подарована йому І. Франком у часі його перебування в Нагуєвичах: “Фавст. Трагедія 
Йоганна Вольфганга Гете. Часть перша. З німецького переклав і пояснив Іван Франко”50, 
яка на звороті титульної сторінки містила дарчий напис: “Щирому Другови і Добродієви 
Солецькому Іван Франко”. М. Мороз у своїх розвідках про Е. Л. Солецького зазначає, 
що подарована Франком книга редактору “Gazety Naddniestrzańskiej”, у свій час пере-
бувала у домашній бібліотеці колишнього викладача іноземних мов Львівського техні-
куму радіоелектроніки Максима Телешівського, який згодом передав її на зберігання до 
фондів Музею Івана Франка у Львові в вересні 1988 р.51

Про останні роки життя Е. Л. Солецького достовірно нічого невідомо. Знаємо лише 
те, що його продовжувала переслідувати австрійська влада, яка неодноразово конфіс-
ковувала його статті, де йшла мова про жахливу експлуатацію робітників на борислав-
ських нафтових родовищах та усякими способами відвертала його від активної громад-
сько-політичної, редакторсько-видавничої та перекладацької роботи. 

Із некрологу, уміщеного в журналі “Rocznik Samborski” довідуємося, що свої останні 
роки життя Е. Л. Солецький, будучи позбавленим можливості займатися видавничою 
та редакторською роботою, прожив у злиднях, без належних життєвих вигод. Постійні 
обшуки та інкриміновані кримінальні справи проти Е. Л. Солецького призвели до під-
риву його здоров’я та врешті-решт до смерті52. Помер Е. Л. Солецький 27 лютого 1896 р. 

Похований у Дрогобичі на католицькому цвинтарі по вулиці Трускавецькій. Зазна-
чимо, що до сьогодні збереглася могила з обеліском Е. Л. Солецього. Із написів на ньому, 
нам вдалося визначити точну, досі невідому, дату народження і смерті малознаного 
дробичанина та ім’я автора пам’ятника. Згідно збереженому напису автором обеліску є 
невідомий нам Фр. Кус з Дрогобича53 (Див. наші світлини могили Е. Л. Солецького).

На цю вельми прикру подію І. Франко помістив некролог у газеті “Kurjer Lwowski”, де 
повідомляє про смерть Едмунда-Леона Солецького, називаючи його міським будівни-
чим. Згадуючи про нього, як колишнього редактора часопису “Gazeta Naddniestrzańska” – 
“однієї з найкращих газет провінціальних у нашому краю” – вчений зазначає, що покій-
ний приклав багато зусиль і терпіння та лишив після себе  смуток та прихильні спогади 
не лише серед знайомих із кола інтелігенції, а й з боку селян54. 

зворот листівкититул листівки

Автограф листівки [Едмунда Леона Солецького] до Івана Франка від 5 січня 1887 р.
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Отже, постать не корінного дрогобичанина Едмунда Леона Остої Солецького посі-
дала значне місце у громадсько-політичному та культурно-освітньому житті Дрогобича 
та краю у другій половині ХІХ ст. З його ім’ям пов’язана історія найдавніших архітек-
турних пам’яток міста (керував реставраційними роботами у церкві Святого Юра та 
парафіяльному костелі). Е. Л. Солецьким започатковано та очолено редакцію політич-
но-економічного й демократичного місцевого часопису “Gazeta Naddniestrzańska”, яка 
виступала голосом соціал-національної опозиції і обстоювала освітньо-культурні права 
насамперед українців й поляків тощо. Тепер “Gazeta Naddniestrzańska” являє собою 
історичне джерело, у якому представлено цілий діапазон проблем (соціально-економіч-
них, політичних та культурно-освітніх), з якими жило місто Дрогобич та його околиці 
наприкінці ХІХ ст. Заслуговує уваги й перекладацька діяльність Е. Л. Солецького, який 
одним із перших почав перекладати твори Т. Шевченка на польську мову, хоча доля 
цих перекладів залишається досі невідомою. Таким чином постать Е. Л. Солецького має 
повне право перебувати під статусом неординарної, на чому неодноразово акцентували 
його сучасники. 

*Подається за: Kohn G. Edmund Leon Ostoja Solecki. Wspomnienie pośmiertne / G. Kohn // 
Rocznik Samborski: nowa serja illustrowana: wydawnictwo na cele dobroczynne samborskie. 1895–
1896. – R. XIX. – Sambor: nakł. Gothilfa Kohna, 1895 – 1896. – S. 321.

2 Kohn G. Edmund Leon Ostoja Solecki. Wspomnienie pośmiertne / G. Kohn // Rocznik Samborski: 
nowa serja illustrowana: wydawnictwo na cele dobroczynne samborskie. 1895–1896. – R. XIX. – 
Sambor: nakł. Gothilfa Kohna, 1895–1896. – S. 321–325.
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Дрогобицький архітектор та редактор “Gazety Naddniestrzańskiej” Едмунд Леон 

Остоя Солецький – сучасник і приятель Івана Франка (до історії взаємин й співро-
бітництва).

У статті, на основі численної історіографії та великої кількості джерельного матеріалу, 
максимально повно подано основні віхи з життя і діяльності малознаного дрогобицького 
архітектора та редактора місцевої “Gazety Naddniestrzańskiej” – Едмунда Леона Солець-
кого. В контексті акцентовано на його різногранній діяльності (громадсько-політичній, 
публіцистичній, редакторській, перекладацькій тощо). Простежено процес зародження 
відносин та співпраці Едмунда Солецького із Іваном Франком. Представлені у статті 
ілюстрації, в тій чи іншій мірі слугують доповненням до тексту. Назагал визначено, що 
Едмунд Солецький полишив після себе великий слід у процесі розвитку культурно- 
освітнього та громадсько-політичного життя Дрогобича в другій половині ХІХ ст. 

Volodymyr Нalyk.
Drohobych Archіtect and Edіtor of “Gazeta Naddnіestrzańska” Edmund Leon Ostoja 

Soleckі As Іvan Franko’s Contemporary and Frіend (On the Hіstory of Their Relatіons 
and Cooperatіon).

In the article, on the basis of rich historiography and a considerable scope of source material, 
the main landmarks of the life and activity of Edmund Leon Soleckі, a little-known Drohobych 
architect and editor of the local newpaper “Gazeta Naddnіestrzańska” are presented as fully 
as possible. Due accent – depending on contexts – is paid to Soleckі’s many-sided activities 
(social-political, publisistic, editorial, translational, etc.). The establishment and evolution of 
relations and cooperation between Edmund Soleckі and Ivan Franko also is investigated. The 
illustrations inserted into the article in some way or other serve as supplements to the text. On 
the whole, it is ascertained that Edmund Soleckі left a memorable trace in the development of 
cultural-educational and political life of Drohobych in the second half of the ХІХ century. 


