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Наталія ПУШКАР (Луцьк)

ЛИСТ М. П. ЛЕВИЦЬКОГО 
ДО В. К. ФЕДОРЕНКА.
ШТРИХ ДО БІОГРАФІЇ

«W. Pan Wlodzimierz Fedorenko
Luck na Wolyniu
ul. Zakopańska

d. Lobody
Pologne

Сердечно вітаю Вас і дружину з цього Вави-
лону; втомився і одурманився; хоч і дуже цікаво, 
але чим раз частіше думка збігає на тиху Ярови-
цю. Правду кажуть: «Де родився, там годився». 
Ще й спека страшенна. Бувайте здорові. Ваш 
щирий Мод. Левицький.»

Автограф міститься на звороті листівки по-
штової кольорової «Paris – Le Trоcadéro» (ВКМ, 
інв. № ЛУ – 442) з поштовим штемпелем ХVІІІ 
поштової дільниці в Парижі, з датою «24. VІІ. 
1929», з наклеєною маркою Республіки Франція 
за 90 сантимів з портретним зображенням Бертло 
П’єр- Ежен-Марселена, французького хіміка. 

До музею поштівка потрапила у 1986 році 
від Сієнко Валентини Леонідівни, жительки м. 
Луцька, разом з іншими матеріалами з особисто-
го архіву Федоренка Володимира Кириловича, 
стараннями Ошуркевича Олексія Федоровича. 
Вона (поштівка) знаходилась в альбомі пошто-
вих листівок з видами європейських міст (пере-
важно Риму).

Довідки:
Адресант – Левицький Модест Пилипович 

(1866 - 1932) – письменник, лікар, педагог, музи-
кант. Навчався у Кам’янець-Подільській гімназії, 
після закінчення якої вступив на історико-філо-
логічний факультет Київського університету; 
після чотирьох курсів перейшов на медичний фа-
культет, який закінчив 1893-го року.

Лікарську працю почав на Волині, в Ковелі, 
обійнявши посаду земського лікаря. Познайо-
мився і близько зійшовся з родиною Косачів, 
часто відвідував Колодяжне як лікар і друг. 1896 
року у зв’язку з загостренням сухот у дружини 
Зінаїди Левицький залишив Волинь і переїхав на 
Поділля, 1899 року – до села Будаївки. До Киє-
ва було недалеко, тож Левицькі спілкуються зі 
старими знайомими – Косачами, Старицькими, 
заводять нові знайомства, відвідують осередок 
творчої інтелігенції, що був у книгарні Наукового 
товариства ім. Шевченка.

До 1917 року Левицькі проживали в Білій 
Церкві. В роки української державності М. П. 
Левицький працював в апараті Міністерства 
шляхів УНР на посаді директора культурно-ос-
вітнього департаменту, був головним санітарним 
лікарем залізниць України, з 1919 р. – радником, 
потім головою української дипломатичної місії у 
Греції. Тут він втратив дружину, яка померла від 
легеневої кровотечі.

У більшовицьку Україну М. П. Левицький не 
повернувся. Жив і працював у Тарнові, Закопано-
му (Польща), Подєбрадах (Чехія). З 1927 року Го-
сподарська Академія в Подєбрадах поступово за-
непадає, тому для подальшого життя він обирає 
Луцьк. Він має надію працювати в Луцькій Укра-
їнській гімназії, «міг би викладати українську і 
латинську мови в перших класах (І – IV) і гігієну, 
від біди і французьку мову» (з листа до знайомо-
го, адвоката Григора Калистратовича Степури). 
Того ж року Модест Пилипович з онуком Васи-
лем переїздить до Луцька. Оселилися спершу в 
будинку Г. Степури (район Красне, вулиця Квіт-
кова), пізніше переїхав на Яровицю (приміське 
село; нині район вулиці Івана Франка). 

Крім української мови, Модест Пилипович 
читав етику в гімназії і Просвіті, організував му-
зей народної творчості і народного мистецтва, 
навчав дітей грі на бандурі. Працював у Луцькій 
Українській гімназії до 1932 року.

З гімназійних викладачів товаришував з Воло-
димиром Кириловичем Федоренком.

Адресат – Федоренко Володимир Кирилович 
(1888 - ?) – вчитель Луцької Української гімназії 
до 1939 року, професор-латиніст. Закінчив Київ-
ську духовну академію, пізніше отримав диплом 
вчителя латинської мови Міністерства Віроспо-
відань і Освіти. Працював у Луцькій Українській 
гімназії  від початку її заснування до закриття, 
спочатку інспектором, пізніше викладав історію 
стародавнього світу, латинську мову у старших 
класах, спів – у молодших; деякий час керував 
гімназійним хором. Пізніше, після війни, Воло-
димир Кирилович викладав українську мову в 
середній школі № 1 м. Луцька, здобув звання Від-
мінника народної освіти УРСР (1957 р.).

Вулиця Закоп’янська, де в будинку п. Лободи 
жив В. К. Федоренко (у 1941 - 1944 рр. – Канів-
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ська), була частиною нинішньої вулиці Степана 
Бандери – від вулиці Ярощука до вулиці Шопена.

Трокадеро – палац в Парижі, збудований у 
мавританському стилі з елементами візантійської 
архітектури з нагоди Всесвітньої виставки 1878 

року. Фасад споруди було прикрашено 22-а «ста-
туями влади», які уособлювали найбільш впли-
вові на той час держави. 1937 року на місці па-
лацу Трокадеро збудовано палац Шайо, від якого 
починається садово-парковий комплекс Трокаде-
ро зі сходами і найбільшими фонтанами Парижа.
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