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Лариса ТОКАРУК (Луцьк) 

МОДЕСТ ЛЕВИЦЬКИЙ 
У ЛУЦЬКУ 
(1927 - 1932)

Після важких випробувань та поневірянь 
країнами Європи (Греція, Польща, Че-

хія), втративши в Греції дружину, яка померла 
через легеневу крово течу, після сумних звісток з 
Ук раїни, яку вже не знаходив на карті у зв’язку 
з розпадом УНР і захопленням її більшовиками, 
Модест Левицький надсилає листа до відомо-
го волинського адвоката, колишнього комісара 
УНР на Харківщині та Поділлі, Григорія Степу-
ри, який очолював-батьківський комітет Луцької 
української гімназії. У ньому повідомляє про те, 
що господарська академія у Подєбрадах, у якій 
він працював лектором української мови та лі-
карем (1922-1927 рр.), розпа дається. Левицький 
просить підшукати йому роботу в Луцьку.

Наводимо зміст листа Модеста Левицького до 
Г. Степури від 11.06.1927 р.

„Високоповажний Добродій!
Звертаюсь до Вас по докладній інформації з 

приводу тих учительсь ких посад, що мають бути 
в Луцькій українській гімназії, бо ця справа ціка-
вить мене персонально. Подєбрадська Академія 
йде на атрофію і в найк ращому разі вона прожи-
вотіє ще 2-3 роки, але вже розвиватися далі не 
може. Коли ж вона почне ліквідувати ся, то дове-
деться мені в першу чергу теж ліквідуватися, бо 
я читаю украї нську мову і теорію письменства на 
1 і 2 семестрі.

Отже мені треба знати, чи нада юсь я до по-
сади вчителя в Луцькій гімназії й чи та посада 
надається для мене.

Маю праці по мові: українська гра матика для 
самонавчання (4 видання), порівнююча грамати-
ка московської і вкраїнської мови і менші статті: 
“Паки й паки” (про хиби сучасної нашої літе-
ратурної мови), “Особливости украї нської звуч-
ні” – доклад на українсько му науковому з’їзді, 
друкований в академічному збірнику. Оце моє 
[...].

Міг би викладати українську і ла тинську 
мову в перших класах (І – IV) і гігієну, від біди і 
французьку мову, яку знаю добре і балакаю нею 
вільно. Я не хотів би брати більше 12-15 го дин у 
тиждень, бо це мені було б тяж ко і не лишалося б 
часу для писання хоча би спогадів своїх, яких не 
можу ніяк закінчити.

Тепер друге питання (івентуально, коли пер-
ше може бути розв’язано позитивно) чи підійде 

ця посада для мене? Тут для мене всамперед стає 
матеріальна сторона: я маю при собі внука, який 
вчиться в Українській гімназії в Подєбрадах (оце 
– на і за був додати, що в цій маленькій гімназії 
я викладаю українську і французьку мову і іме-
нуюся директором). Внук у 3-ій класі, має 14-ий 
рік. Отже треба мені знати, яка була б мені плат-
ня в Луцьку і чи вистачить її, щоб прожити удвох 
з онуком? (Жінку свою я похо вав у Греції). Далі: 
чи досить певна і постійна ця служба? Від кого 
вона залежить? І чи має ця гімназія прав, тобто 
чи зможе мій онук по скінченні її вступити в уні-
верситет чи іншу ви соку школу?

За відповідь на ці питання я буду Вам дуже 
вдячний і дуже жалкую, що не можу послати Вам 
на неї марку, бо чеська марка нам ні до чого.

З правдивим посвяченням Модест Левицький.
P. S. Мій син, батько мого внука, теж скінчив 

Луцьку гімназію у 1912 році. Центральний ко-
мітет у Варшаві дасть за мене добру рекоменда-
цію.”

Скориставшись порадою Григорія Степури, 
Модест Левицький пише клопотання до Укра-
їнського Централь ного Комітету у Варшаві про 
надання йому праці вчителя Луцької українсь кої 
гімназії.

Коли питання з працевлаштуван ням було 
вирішено, письменник над іслав подячного ли-
ста такого змісту: “Спасибі Вам за тепле і щире 
відно шення до мене. Мало не зірвалося було у 
мене з язика: „радий буду відслужити Вам”, а 
згадав, що я ще й лікар. Не дай же, Боже, щоб 
довело ся відслужити Вам по цьому фаху. Кра-
ще вже віддячити Вам наукою Ва шим діткам, до 
бандури включно. Хоч сам я невеликий артист на 
цьому інструменті, бо почав учитися на старість 
літ, але що сам знаю – то охоче передам любій 
золотій молоді нашій, надії нашій... ”.

У 1927 році Модест Левицький разом з ону-
ком переїхав до Луцька. З легкої руки Григорія 
Степури дістає посаду викладача української 
мови та шкільного лікаря в Луцькій українській 
гімназії, у якій працює останні п’ять років свого 
життя (1927-1932 рр.).

Знаходить прихисток у будинку свого друга 
Г. Степури на Кічкарівській, 5. Згодом винаймає 
собі житло на Яровиці (нині І. Франка), живе у 
будинку неподалік кладовища, потім будує влас-
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ний дім на вул. Квітковій, 7 (район Красного). По 
сусідству жило ще кілька учительських родин, 
тому називали цей куточок учительською коло-
нією.

У той час Луцька українська гімна зія (далі 
ЛУГ) не мала свого власного приміщення і про-
тягом 1927-1929 pp. орендувала три будинки Іса-
ка Дава за 600 $. Коли ж власник цих будівель пе-
репродав їх Андрієві Цвіку, орендна плата зросла 
до 840$ за рік.

У приміщенні по вул. Крилова роз містились 
1-3 класи гімназії, де Мо дест Пилипович викла-
дав українську мову. Цього будинку вже немає, а 
не подалік виріс висотний елітний буди нок.

З учнями 4-8 класів заняття про водились 
в будинку по вул. Сенкевича (сьогодні це вул. 
Б.Хмельницько го), на якому зараз знаходиться 
ме моріальна дошка. На ній згадується ім’я Мо-
деста Левицького.

Фізичний і хімічній кабінети та хло п’яча бур-
са (гуртожиток) займали при міщення у провулку 
перед обласним театром ляльок.

Виконуючим обов’язки директора гімназії у 
той час був Рафаїл Шкляр, оскільки перед почат-
ком шкільного 1926-1927 н. р. польська влада не 
зат вердила Івана Власовського на цій посаді.

Концесіонером гімназії у 1924-1929 pp. при-
значено Євгена Петриківського, який добився від 
Повітового Сойму 50000 золотих на будівництво 
власного приміщення гімназії. У 1931 році ЛУГ 
перейшла у новий будинок на вул. Плоцькій, 20, 
нині це вул. Гаврилюка, 14. Директором гімна-
зії при значили Бориса Максимовича Білецько-
го (1929-1939 pp.), концесіонером у цих роках 
було Товариство Лесі Ук раїнки в м. Луцьку, яке 
отримало від сейму гроші і купило власне при-
міщення у центрі старого Луцька, на Святій горі. 
Вказівки на меморіальність будинку немає.

Нелегко було вчитися без підруч ників. Допі-
кали часті перевірки польської шкільної влади 
(кураторії). Зарплата у вчителів була мала. В той 
час, як свідчать архівні документи м. Луцька, 
ЛУГ – перша і єдина гімна зія на Волині за на-
ціональним скла дом була майже українською. 
Міських дітей навчалось 25%, сільських – 75%, 
оскільки, за даними документів 1928-1938 рр. у 
Луцьку проживало 30 тисяч мешканців, з них – 
66,6% євреїв, 26% – поляків, решту 7% станови-
ли українці та чехи.

У ЛУГ навчались діти з 6 повітів: Луцького, 
Ковельського, Горохівського, Любомльського, 
Володимирського, Дубнівського. Значний відсо-
ток становили діти священиків, вчителів і служ-
бовців.

Учительський персонал складався з 12-14 ви-
кладачів, контингент гімназії не міг перевищу-
вати 250 чоловік. Така кількість учнів була вста-

новлена польською владою. Учитель польських 
предметів отримував по 10 злотих за лекцію, всі 
інші вчителі – лише 2 зло тих.

Концесію на гімназію необхідно було понов-
лювати щороку. Українсь ка гімназія серед поль-
ського оточен ня була острівцем українства.

Ідеологічне навчання учнів було надзвичайно 
патріотичним, релігійним, національним. “Люби 
Бога і матір – Україну” – це девіз гімназії. При-
їхав М. Левицький до Луцька тоді, коли Волинь 
входила до складу Польщі, і поляки всіма спосо-
бами намагались переконати увесь світ, що Во-
линь – споконвічна польська земля, що й мови 
української немає, є русинська. Вони закривали 
“Просвіти”. Школи по селах були польські.

Взявшись до праці в українській гімназії, Мо-
дест Левицький, людина європейського рівня, 
високої внутрі шньої краси, глибокої культури, з 
широким кругозором, зі знанням 8-10 іноземних 
мов та з природним хистом педагога, віддає все 
своє тепло, свої широкі знання, свою любов ді-
тям. Мов квіти до сонця, потягнулась до вчите ля 
малеча. „Модест Пилипович став душею гімназії, 
був її “добрим духом”, – згадує Ірина Левчанів-
ська, колишня гімназистка і учениця М. Левиць-
кого. За давньою шкільною традицією, кожному 
вчителю учні давали якесь прізвисько. Модеста 
Пилиповича вони ніжно і ласкаво називали „Ді-
дусем”.

Модест Левицький був одним із тих, на кому 
держалась українська справа, хто навчив гімна-
зистів люби ти рідну мову. Він щиро вболівав за 
чистоту рідного слова і “здмухував з неї пилюку 
ярма, поневірянь і принижень”. Ще раніше про-
блемам культу ри мови присвятив чотири свої 
праці, цикл мовознавчих статей. З доповідя ми 
про мову виступав у луцькій “Просвіті”. У своїй 
книзі “Паки й паки” дає багато мовних порад і 
вважає, що і “для справжнього патріота, свідомо-
го, інтелігентного, – рідна мова є святиня, до 
якої не можна братися неми тими руками.” Ав-
тор “Української читанки” пише наукові праці з 
медици ни і мовознавства, працює у терміноло-
гічних комісіях, збагачує українську літературну 
мову. Письменник, вільно володіючи французь-
кою, німецькою польською, російською, латин-
ською, грецькою мовами, єдиним здійснив пере-
клади творів зарубіжної літератури, більшість з 
яких українською мовою було перекладено впер-
ше.

До мовних проблем підходить М. Левицький 
як лікар. Вважає, що через історичні обставини 
наша мова хворіє. Тому її потрібно лікувати. У 
своїй книжці “Дещо про сучасну стадію розвитку 
української літературної мови” пише: “Видима 
річ, що наша літературна мова має дефекти, не-
здужає. Попробуймо ж з’ясувати ті дефекти, по-
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ставити діагнозу тої недуги, пошукати способів, 
щоб порятувати її”.

М. Левицький своїх учнів вчить постійно вдо-
сконалюватись у володінні рідною мовою. Учени-
ця ЛУГ І. О. Левчанівська згадує: „Найбільшою 
заслугою Левицького було те, що він прищепив 
нам, своїм учням, любов до рідної мови. Він вчив 
нас, що українська мова – одна з найгарніших 
у світі, що за милозвучністю стоїть на другому 
місці після італійської лише тому, що має кілька 
немилозвучних слів як от: пхати, бгати ..., а то 
була б на першому... Він порівнював відомі нам 
іншомовні слова з українськими і на одне чуже 
слово знаходив десяток синонімів українських. 
Знав дуже ба гато приказок, приповідок, крилатих 
слів. Він казав, що навіть лайка українською ми-
лозвучна, що всі грубі слова запозичені з сусідніх 
мов. А українською мовою можна півгодини ла-
ятись, злість свою виливати, а ніхто не образить-
ся. З усіх його прикладів лайки можу пригадати 
лише одну: “А щоб тебе качка копнула.” Зате на 
все життя, і не мені одній, запам’яталось:

Мово рідна, слово рідне! Хто вас забуває,
Той у грудях не серденько, тяжкий камінь 

має.”
Зі стін гімназії виходили високоосвічені мо-

лоді люди. Чимало з них продовжили науку в 
прославлених вузах Варшави, Кракова, Праги...
Доля розкидала їх по цілому світі, але всі вони 
з великою любов’ю згадують свого мудрого вчи-
теля, залишили про нього теплі і докладні спо-
гади. Доктор філософії, кандидат філологічних 
наук Микола Затовканюк (Чехія) згадує юні роки, 
коли мав щастя вчитись у Модеста Левицького: 
“Розповідав нам про Грецію, Італію, про героїв 
античної міфології, про українські писанки, які 
ми йому приносили після Великодня зі своїх сіл 
(дав таке завдання перед святом). Замовив вели-
кий стіл, поділений на секції з назвами сіл, у які 
помістили писанки з того чи іншо го населеного 
пункту. Так у гімназії започатковано було музей 
українсь кого мистецтва”.

Модесту Пилиповичу вчений зав дячує за ви-
кликаний ним інтерес до порівнювання мов. Він 
робив це на конкретних прикладах. Ось один із 
них: росіяни кажуть: “идти за водой,” цебто ніби 
вода йде попереду, а лю дина за нею, а в україн-
ській мові – “йти по воду”, що більш природно і 
зрозуміло. Правда, такий “порівняль ний аналіз” 
досить віддалений від на укового, але в дитячих 
головах роз вивалося бажання порівнювати мовні 
явища на багатомовній території.

“Тому я свою другу книжку, якою мав захи-
щати великий докторат, а вийшла вона друком у 
Карловому ун іверситеті 1975 р. – “Словозміна 
імен ників у східнослов’янських мовах” – при-
святив М. Левицькому, першому інспіраторові 

моїх філологічних зацікавлень, а пізніше і дослі-
джень”.

Високу оцінку своєму вчителю дає гімназист 
Семен Говдій з Кічкарівки: “Етику в гімназії і в 
“Просвіті”, актив ним членам якої я був, читав ве-
ликий людинолюб Модест Левицький. На лекції 
його сходилось дуже багато людей. Левицький 
був лагідним, гово рив душевно. Нікому не чинив 
зла, ніколи не мав ворогів. Я був щасли вий, що 
міг слухати його лекції і кон тактувати з ним. Це 
була ідеальна людина.

Пам’ятаю його слова, звернені до нас: “Голуб-
чики, ви тільки пізнаєте життя, на якому будуть 
всілякі випро бування, будьте доброчесними, ша-
нуйте та поважайте один одного, ви бачайте один 
одному, не наслідуйте тих, хто робить ганебні 
вчинки, будь те свідомими українцями”. Вчив 
пова жати батьків, старших від себе, ша нувати 
жінку, дівчину. Своєю присут ністю він освятив 
наше місто на все добре.

Модест Левицький – це гордість української 
інтелігенції. Дай Боже, щоб кожен узяв з його му-
дрої науки хоч трохи.

Мені Бог послав його на моєму шляху, і він 
був для мене завжди взірцем. До самої смерті 
педагога був під його духовною опікою. Завжди 
пам’ятав його слова: „ Хочеш, щоб до тебе добре 
ставились люди, сам будь добрим до людей”. Я 
завжди керував ся в житті цим золотим правилом 
мого Вчителя”.

Цікаві спогади подає учениця ЛУГ 1928-1932 
років Ангеліна Кабайда-Саєнчук, яка працювала 
у Державно му історичному архіві м. Львова: “На-
трапила я на папку з написом “Жур нали “Про-
мінь” та “Шуліка”– органи української гімназії 
в Луцьку”. У цих журналах гуртківці пробували 
свої сили на літературній ниві. У цій підшивці 
по 6 номерів обох журналів. У них знаходимо 
унікальні записи, по в’язані з особою Модеста 
Левицько го. У 8-9 номерах журналу “Промінь” 
(його випускали 2 рази на місяць) пуб лікуються 
спогади М. Левицького про Лесю Українку.

У восьмому номері в статті Ю. Федорчука 
“Музей при ЛУГ” говориться: “З ініціативи М. П. 
Левицького засновано при нашій гімназії музей. 
Протягом великодніх свят учнями було зібрано 
понад 200 речей з археології, історії, етнографії. 
Очевидно, саме М. Левицький порадив учням 
збирати фольклорні матеріали, бо під час тих же 
великодніх вакацій учні 5 кл. Федорук і Хлопець-
кий записали весілля в селі Боголюби”.

У другому номері журналу “Шулі ка” (листо-
пад 1930) була така інформація: “Од початку 
року відбулися 4 лекції громадської естетики. Ці 
лекції тішаться великою популярністю”. Відомо, 
що лекції з етики читав М. Левицький. Вони від-
бувалися щоп’ят ниці. Теми були різні: про по-
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шану до чужої власності та громадського май на, 
про пунктуальність, про крадіж, про брехню та 
ін. У цьому ж номері журналу записано: “8.11. в 
залі гімназії при участі майже всіх наших учнів 
відбулася лекція др. М. Левицького, присвячена 
пам’яті Олени Пчілки”.

А 6.03.1932 р. повідомлялось, що др. Левиць-
кий прочитав лекцію на тему: “Культурні взаємо-
відносини між жінкою і чоловіком, між молоддю 
мішаної школи”.

Ці лекції мудрого вчителя не про пали даром, а 
дали золоті засіви в дитячих душах. Пройшло ба-
гато років з тих пір. І я маю велике щастя щора зу 
засвідчувати інтелігентність та ви соку культуру 
поведінки колишніх гімназистів.

Якось перед III з’їздом учнів ЛУГ, у травні 
1998 р., ми з Анатолієм Івано вичем Климчуком, 
колишнім учнем гімназії, їхали в обласну адмі-
ністрацію, зайшли в тролейбус, і я запропонува-
ла 84-річному чоловікові вільне місце. Ось якою 
була відповідь: “Даруйте, але як я можу сісти, 
коли поруч стоїть дівчина чи жінка. Нас так не 
вчили в гімназії”.

А керувались учні правилами, скла деними під 
керівництвом М. Левиць кого. Ось вони:

ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ 
МОЛОДИМ УКРАЇНЦЯМ:

1. Люби над усе свій рідний край; для нього 
всі помисли твої, всі сили і життя віддай.

2. Не роби сам із себе кумира, бо егоцентризм 
довів Батьківщину до руїни і не дасть відбудува-
ти її. 

3. Більше суворості до себе і поблажливості 
до других.

4. Для рідної справи не повинно тобі бути ні 
суботи, ні неділі.

5.  Шануй своїх діячів, не обкидай їх болотом, 
то благо тобі буде.

6. Не спізнюйся ні на працю, ні на збори, бо 
спізненням крадеш час у других, хто акуратний. 
В акурат ності будь німцем.

7. Не забувай, що маєш робити чи що обіцяв. 
8. І чужому научайся і свого не цурай ся.
9.  Ніколи не забувай Купріянової заповіді 

“Якось-то буде”.
10. А ти, Марку, грай!

Добре було б, коли б усі ці риси виховувала в 
собі сучасна людина.

Тепліє в грудях при згадці про Мо деста Пи-
липовича у колишнього гімна зиста Леоніда Мос-
товича (нині про фесор медицини у США): “Ран-
ньою осінню повезли мене складати іспит. Цей 
день і досі стоїть живо в моїй па м’яті. Модест 
Левицький, за званням лікар, а за літературним 
талантом письменник, приймав іспит з українсь-
кої мови та історії. Чомусь я його не боявся. Він 

мені здавався моїм діду сем, про котрого мені 
розповідала мама, але якого я ніколи не бачив. 
Одначе смуток мене огорнув, коли приніс він моє 
писане завдання, де помітно переважала червона 
фарба над чорною. З розпачем глянув я в добрі 
очі Дідуся. “Як же ж тебе прий няти з отими всіма 
похибками, сину?” –  спитав він зажурено. Треба 
було якось рятуватися. І тоді почав я роз казувати 
про мою чеську школу (В с. Малин Рівненської 
області, де жив і вчився учень, української школи 
не було. – Л.Т.) й про те, що українського пись-
ма вчили мене мої старші брат і сестра, а в них 
було обмаль часу. Останнім аргументом, що, 
мабуть, перерішив прийняття, була моя зая ва: 
“Коли мене не приймуть до украї нської гімназії, 
тато буде змушений вписати мене до польської 
або рос ійської, і тоді виросте з мене поляк чи мо-
скаль.” Дідусь якось так тепло по глянув на мене 
й запитав: “А ти так любиш Україну?” “Так, усі 
люблять Україну” – відповів я. Тоді Дідусь при-
горнув мене до себе...

Я любив українську гімназію, ста ранно вчив-
ся і скоро став відмінним учнем...”

Дідусь Модест Левицький вихову вав нас не 
сухою фразеологією, а живими розповідями та 
шляхетним прикладом свого життя. Ось один з 
таких його незабутніх спогадів, що його ми слу-
хали заворожені й прича ровані (йдеться про зна-
йомство Мо деста Левицького з Лесею Українкою 
– Л.Т.):

“Одного дня покликали мене, тоді ще моло-
дого лікаря до хворої жінки чи дівчини, що зом-
ліла в церкві. Приходжу до лічниці. На ліжку ле-
жить бліда, тендітна пацієнтка, лише очі горять 
якимось внутрішнім полум’ям. Вона вже дещо 
прийшла до себе. Я перевірив пульс, зміряв тем-
пературу – вона була підвищена – й запитав про 
стан здоров’я. Я запримітив, що стіни її кімнати 
мали якийсь особливий зе лений колір, який не 
надто сприятли вий для здоров’я й самопочут-
тя, і за питав її, чи не хотіла б вона перенес тись 
в іншу кімнату. Але вона енергій но заперечила, 
мовляв, зелена фар ба її улюблена, це колір лісів, 
гаїв, природи, де вона зросла і де вона тво рить. 
“Я – Леся Українка... ”. “Дідусь глянув на наші 
зворушені обличчя. “Чи можете собі уявити, що 
в мені дія лось, коли я почув її слова. І радість, і 
здивування, і подив, і смуток, бо вже тоді я збаг-
нув, що довгий вік її не пи саний. Але її очі за-
карбувалися в моїй душі глибоко, дуже глибоко, 
і цей спо мин залишився в мені до останніх днів 
мого життя. В оцій слабосилій і хворій постаті я 
відчув невидиму силу, якусь душевну динаміку, 
ба, я відчув генія. Леся дякувала мені за опіку та 
увагу до неї й просила загостити до їхнього Ко-
лодяжного. З того часу почалась моя приязнь з 
родиною Косачів, по стійно зажурених здоров’ям 
доньки”.
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Активно і творчо працював у гімназії дра-
матичний гурток, у якому брали участь учні та 
вчителі. Гурток відомий був мешканцям міста. 
Грали юні актори переважно класику – тво ри Т. 
Шевченка, Лесі Українки, В. Шекспіра, В. Вин-
ниченка, ставили і сценки з учнівського життя.

Щороку гуртківці проводили свята – академії, 
присвячені Т. Шевченку, І.Франку, Лесі Українці, 
відзначали ювілеї видатних українських історич-
них діячів, відзначали свято матері.

Вистави рекламувались яскравими афішами, 
які розвішувались по всьому місту. Про наміче-
ні святкування сповіщали і через українські та 
польські газети.

У 1927 р. учні старших класів по ставили п’є-
су І. Котляревського “Наталка Полтавка”. Роль 
Наталки вико нувала Тамара Сиротенко (згодом 
дружина Юрія Косача, племінника Лесі Україн-
ки); Петра – Шевченко, Возного – Едуард Гакен, 
чех за національн істю, згодом соліст Празької 
опери; виборного – Євген Новицький. Голо си у 
всіх були чудові, і грали вони не гірше за профе-
сіоналів.

Учениця ЛУГ Галина Хілевська зга дує: “Коли 
ми ставили дитячі вистави (1927 – 1929 рр.), ре-
жисером була знаменита артистка Марія Орлова. 
Танцювала я танець метелика, а Мо дест Пилипо-
вич акомпанував мело дію з “Пер - Гюнта” Гріга.

Ставили ми і “Пролог” з “Лісової пісні”. Я 
танцювала танець “Україна в кайданах”. Розри-
ваючи кайдани, символізувала визволення Украї-
ни. Все це було при допомозі “Дідуся”, який став 
для гімназистів духовним батьком.”

І де б не працював Модест Левиць кий, скрізь 
вносив живий струмінь у життя оточуючих.

Організував у гімназії і гурток бан дуристів. 
Школу гри на бандурі прой шов у відомого бан-
дуриста п. Ємця у 1922 р. в Подєбрадах, маючи 
56 років. За кресленнями М. Левицького тала-
новитий майстер по дереву лучанин Шніцель ви-
готовив 2 бандури, різьблене крісло й канапу, які 
прикра шали дім Левицьких.

Внук Модеста Пилиповича, Ва силь, у спога-
дах про дідуся згадує: “Любов до бандури діду-
сь передав і своїм учням. Організувавши гурток 
бандуристів у ЛУГ, вчив грі на цьому інструмен-
ті гімназистів. Навіть замовив собі свиту з сірого 
сукна. Була відрізана у талії, призібрана, довга, 
до половини литки. Любив у ній ходити вдома 
і їздити в гості до священика з Гнідави (перед-
містя Луцька). Це було найчастіше взимку, коли 
священик посилав до нас візника з саньми. Ми 
брали з собою бандури. Дід грав, а священик та 
його племінники, що при їздили з якогось села, 
співали. Це були незабутні хвилини. До гімназії 
чумарки не одягав, носив костюми темних, пере-
важно сірих кольорів. ”

Зі спогадів учениці ЛУГ Оксани Черняк 
(1930-1933 pp.) дізнаємось, що на Яровиці була 
жіноча бурса. У ній жило 15 учениць молодших 
класів. Завідуючою була Ганна Білогуб. Сюди 
приходив Модест Левицький з бандурою і вчив 
гри на цьому інструменті. Його науку перейняла 
Ганна Білогуб. Оволодівши інструментом, була 
окра сою всіх гімназійних вечорів; чудово співала 
і грала на бандурі.

А Леонід Дмитревич, колишній гімназист, зі 
США, оповідав, що на гімназійному подвір’ї ча-
сто можна було побачити Модеста Пилиповича з 
бандурою в руках в оточенні учнів. Він грав і спі-
вав. Левицький поклав на музику кілька поезій 
Лесі Українки, Т. Шевченка та І. Франка.

Модест Левицький власним при кладом умів 
розбудити в дитячих душах найшляхетніші по-
чуття. І паростки цих почуттів проростали через 
поко ління. О. Г. Ковальчук, учитель українсь кої 
мови і літератури Жидичинської школи, Заслу-
жений учитель України, розповіла про одну із 
життєвих історій, з якою їй довелося зіткнутися 
у власній учительській практиці наприкінці ми-
нулого століття: “Старшокласник” Сашко Рад-
чук відзначався серед однолітків якимось суто 
особистісним інтересом до творчості класиків 
вітчизняної літератури... По сяйливих очах учня 
було помітно: він переживає приємні хвилини, 
бо чує про те, що йому досить відоме і дороге. 
Ду малося: хтось із його близьких, напевно, є фі-
лологом за освітою і має на хлопця відповідний 
вплив. Аж якось при зустрічі з його бабусею – 
звичайною на перший погляд літньою селянкою 
– з’ясувалося, що це вона своєму внукові змалеч-
ку оповідала про життя і творчість подвижників 
національної культури. Розповідала з пам’яті, як 
учив Дідусь.

Деякий час довелося дівчинці Дуні (Євдокії 
Пасічник) жити вдома в Левицького і брати в 
нього уроки. Допитлива дитина палко мріяла про 
гімназію, але походила з бідної сім’ї і не мала 
змоги здобувати освіту, як її ровесниці, що були 
із заможних ро дин. Юні жидичинці Юлія Куш-
нір, Лідія Кушнірук та Петро Швець, які на той 
час були учнями Луцької української гімназії, 
розповіли своєму вчителю Модесту Пилиповичу, 
що у їхньому селі є дівчинка, яка плаче, бо дуже 
хоче вчитися, але не може через нестатки в сім’ї. 
Схвильований долею юнки, Левицький поселив 
її в себе вдома і навчав окремо, а вона допома гала 
на кухні і в побутових справах. З душевним тре-
петом спостерігала, як після занять сідав з нею 
до столу і довго працював.

Євдокія Степанівна зберегла в па м’яті до-
броту і чуйність дорогої їй лю дини, а все, чого 
навчилась, вважала найважливішим для себе, 
передава ла дітям і внукам.
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Модест Левицький був у Жидичині досить 
відомою людиною для родин гімназистів – як 
учитель української мови, для громадськості – як 
активіст “Просвіти”. У червні 1930 року, за ар-
хівними документами, виступав на Шевченків-
ському святі з рефератом, бував на богослужінні 
у Свято-Миколаївському храмі.

Як свідчить місцевий краєзнавець Іраїда Май-
данець, зворушливі спо гади берегла про нього 
колишня про світянка Бондарук Олена Іванівна. 
Вона була слухачкою спеціальних курсів, органі-
зованих М. Левицьким у м. Луцьку, на які було 
запрошено спец іаліста зі Львова. Олена Іванівна 
із захопленням говорила про відпові дальність і 
патріотизм незабутнього для неї наставника.

Описаний випадок – це, імовірно, один із со-
тень подібних жестів милосердя вчителя.

Син адвоката Степури гімназист Тарас згадує 
незабутні години відвідин їх сім’ї М. Левицьким: 
“Як за тишно і приємно було вечорами. Мама ча-
стувала нас чаєм з пиріжками, які Модест Пили-
пович дуже любив. Після вечері сідали з мамою, 
в руках бан дури, і співали українських пісень. 
Ду ети були знамениті. Модест Пилипо вич мав 
гарний, м’який, задушевний голос, а мати, випус-
книця Одеського музичного училища, була гід-
ною на парницею. Особливо любили ми, як “Ді-
дусь” співав свою улюблену “То полю”, на власні 
слова і музику. Отже, думаю, що маю обов’язок 
передати її для потомків:

ТОПОЛЯ 
Ой чого ж ти, тополенько, не цвітеш, 
Чом пожовклу головоньку хилиш-гнеш? 
Чом з вітрами-парубками не шумиш, 
А змучена, засмучена, 
мов з нелю бом заручена, 
все мовчиш? 
Тільки часом до хмароньки скажеш ти:
“Ой хмаронько, ой чаронько, не лети,

Зірви з мене усе листячко,
Це листячко-намисточко без краси,
На рідну Вкраїноньку,
До милої родиноньки віднеси.

У рядках цієї пісні простежується туга за 
Батьківщиною, мабуть, твір написано на чужині.

Відомий волинський композитор, Заслужений 
діяч України Мирослав Степанович Стефанишин 
поклав цей твір на музику і зробив аранжування. 
Вперше прозвучав він на святі рідної мови 21 лю-
того 2007 року у виконанні Віталія Бобицького. 
На вечорі юна бандуристка Софія Горват чудово 
виконала “Колискову”, а вокальне тріо “Віра. На-
дія. Любов” пісню “Соловейковий спів” на сло-
ва Лесі Україн ки, музика Модеста Левицького. 
Вечір підготувало Волинське державне учи лище 
культури під керівництвом вик ладача цього за-
кладу Кучинко Окса ни Андріївни.

А вже наступного дня відкрилась виставка “З 
мрією про Україну”, що діяла у музеї історії осві-
ти Волині при інституті удосконалення. Експо-
натами виставки були фотодокументи, уні кальні 
особисті речі та спогади ко лишніх гімназистів 
Луцької українсь кої гімназії 1918-1939 pp., які 
вдало ся мені зібрати. Значна частина їх по в’язана 
з вчителем ЛУГ Модестом Левицьким, про що 
йшлося на вис тавці. Бандуристка Софійка Горват 
і тут зачарувала учасників виставки “Колиско-
вою”. Вірш “Тополю” прочи тав учень гімназії № 
4 Панько Андрій, уривок з оповідання “Ніобея” 
– Юрій Процик, біографію Модеста Пилипо вича 
розкрили учні 9-В класу Кондрук Аліна та Карда-
шук Ірина (класний ке рівник Ількевич Л. І.).

Учасникам виставки цікаво було дізнатися, 
що ноти до пісень “Соло вейковий спів” та “Ко-
лискова” над іслала з далекої Венесуели, з міста, 
яке лежить на самому вершечку Південної Аме-
рики, колишня учениця Модеста Левицького На-
талка Пилипчук, яка пише в листі, що Модест 
Пи липович підготовляв дівчат молодших класів 
співати на різних святкових ве чорах на сцені. А 
її навчив дві пісні на слова Лесі Українки “Ко-
лискова” та “Соловейковий спів”, музику до яких 
написав сам.

Праця в гімназії, серед дітей, при носила М. 
Левицькому задоволення. Біля нього часто були 
учні, що потре бували медичної допомоги. “А 
руки лікаря були ніжні, слова цілющі, огля дав 
уважно, а лікував безкорисливо. Це кажу як його 
пацієнт”, – засвідчує Олександр Веремкович з 
Горохова.

Був Модест Пилипович “лікарем тіла і душі”. 
Мав велике серце, любив усіх дітей, а особливо 
піклувався си ротами.

“Коли у сьомому класі я захворіла і поїхала 
додому в Дубно, де ми жили з мамою, – тато по-
мер, коли мені було 4 роки – кілька разів приїз-
див “Дідусь”, лікував мене, привозив про дукти 
та ліки. Ніколи не забуду його доброти. Мені вже 
84 роки, та я щод ня молюся за свого Вчителя, – 
це згадка гімназистки Ніни Олікової.

Модест Левицький отримав від Бога дар спів-
чуття, вміння перейма тися чужим болем, чужи-
ми проблема ми. Завжди приходив на допомогу 
тим, хто її потребував. Про це свідчить спогад 
вчительки Софії Орловської–Богун про її зу-
стрічі з Модестом Ле вицьким: “Хто зустрічався 
з Модестом Пилиповичем Левицьким, той все 
жит тя пам’ятатиме його лагідне обличчя, теплу 
усмішку, примружені очі, що завжди світилися 
ласкавими вогника ми.

Лікар, письменник, а в першу чер гу Людина з 
великої літери.

Зустрілася я з Модестом Пилипо вичем при 
досить незвичайних обставинах. У 1928 р. я пра-
цювала в Дерманській українській гімназії. І ось 
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се ред учбового року приходить наказ шкільної 
влади про негайне закриття гімназії (це була чер-
гова ліквідація українських шкіл польською вла-
дою). Що робити?

Треба було за всяку ціну дати уч ням можли-
вість закінчити навчальний рік. Вирішили звер-
нутися до Луцько го воєводи і просити його про 
дозвіл продовжити навчання хоча б до кінця на-
вчального року. Треба було якось добитись до во-
єводи, і хтось у Луцьку підказав нам звернутись 
за порадою до Модеста Пилиповича, який тоді 
працював у Луцькій українській гімназії.

Тоді я вперше побачила його усм іхненого, 
готового прийти з допомогою. І таки ж допоміг 
нам. Вдалося йому переконати “власть имущих”, 
що закривати гімназію в середині на вчального 
року і тим самим кривдити українську молодь – 
ганьба.

Ми дістали дозвіл на продовжен ня навчання 
до кінця навчального року, а Модест Пилипович 
проводив нас радісною усмішкою.

Вдруге я зустрілась з Модестом Пилипови-
чем у 1929 р. в Луцькій українській гімназії, де 
я почала працю вати після закриття Дерманської 
гімназії.

Першим, кого я зустріла в гімназії, був Мо-
дест Пилипович, чи “Дідусь”, як його там всі 
називали. Як я тільки по бачила постать Дідуся, 
трішки згорб лену, з лагідною усмішкою на устах, 
мене зразу огорнуло якимось теплом і певністю, 
що я, тоді ще дуже моло да вчителька, буду мати 
опіку. Так воно і сталось.”

Модест Левицький вважав, що крім теоретич-
них знань, неабияких педа гогічних здібностей і 
моральної чис тоти, вчитель повинен виховувати 
учнів особистим прикладом громадянина. І для 
цього не шкодував ні свого часу, ні здоров’я. 
Конкретними справами слугував своїм учням. І 
хоч підупада ли сили, але організовував екскурсії, 
освітлював історію світлом правди, неспростов-
ністю фактів, подій, імен. У 64-річному віці, за 
2 роки до смерті, разом з Софією Орловською 
органі зовує екскурсію до Кремінця-Почаєва. Звіт 
про екскурсію мені вдалося знайти в Державно-
му архіві Волинсь кої області, справа 32, аркуш 1. 
На писаний він рукою Модеста Левицького. Ось 
його зміст:

“Звіт екскурсії краєзнавства Луцької ук-
раїнської гімназії Кремінець-Почаїв в днях 20-23 
червня 1930 р.

Екскурсія складалася з 42 осіб, з яких 39 учнів 
нижчих кляс (від І до V) і одного керівника та 
двох помічних вчи тельських сил.

Учні мали все необхідне для екс курсії: спор-
тивний одяг (в більшости), наплічники, зшитки, 
олівці, мапу та фотографічний апарат.

Екскурсія виїхала 20/VII о 6 годині ранку з 
Луцька до Кремінця. До Кре мінця прибула о 2й 

годині пополудні. Тут зустріла учасників екскур-
сії Украї нська Кремінецька гімназія, в помеш-
канні якої екскурсанти розмістилися на відпо-
чинок і нічліг. Дирекція Кре мінецької гімназії 
тепло та сердечно заопікувалася екскурсантами, 
які од почивши та привівши в порядок свої ко-
стюми, пішли оглядати Кремінецький Ліцей. В 
ліцеї було оглянуто: фізичний кабінет, природ-
ничий, хімічну лабораторію, бібліотеку, пара дну 
залю, театральну залю, спортив ний пляц. При 
оглядинах ліцею пояс нення учням давав профе-
сор приро ди й хімії п. Дибенко й місцевий адмі-
ністратор ліцею.

Після оглядин ліцею, екскурсія відправилась 
на гору Бони. Пояснен ня й історичний огляд, 
зв’язаний з історією гори Бони, давала вчителька 
історії С. Орловська. Учні з великим зацікавлен-
ням прослухали оповідан ня про історію королеви 
Бони й про всі легенди, які зв’язані з її особою.

Так само треба одмітити велике захоплення 
учнів красою й величчю гори Бони й того крає-
виду, який мож на було побачити з верха гори.

Вернули екскурсанти до гімназії о год. 8, де, не 
дивлячись на велику вто му, приняли живу участь 
в забаві, яку улаштували для них учні Кремінець-
кої української гімназії. Так закінчився перший 
день екскурсії...

Цьому треба додати, що у всіх ог лянутих міс-
цях були зроблені відповідні фотографії.

Треба так само одмітити, що учні відбува-
ли екскурсію з веселим на строєм, виявляли під 
час екскурсії ве лике зацікавлення й інтерес до 
[ ] місць; поводилися під час подорожі чемно й 
слухняно й не виходили за рами учнівської дис-
ципліни.

24/VII 1930 р. Керівник екскурсії 
Модест Левицький, помічник 
керівника Софія Орловська.”

У Луцьку Модест Левицький про довжує пи-
сати свої оповідання, нау ково-популярні праці з 
медицини. У ряді його творів проходять волин-
ські мотиви (оповідання “Санітар”, “Пен сія”, 
“Ніобея” та ін.)

Свої твори часто підписував псев донімами. 
У книзі “Псевдоніми та криптоніми” України їх 
дають 14:

М. Л.
М. П.
П-ович
Дід Модест
Билинович М.
Виборний Макогоненко
Вигнанець М.
Залізничний служащий
Ирод
Пилипович, М
Пилиповець, М
Поліщук, М
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Рогаль, М
Студент М. П.
У статті Д. Дорошенка “Лікар-гуманіст” зна-

ходимо 15-й псевдонім:  Граф Біберштейн”, під 
яким Модест Левицький видав у 1881 році збірку 
оповідань “Граф Мотика”.

Багато обов’язків брав на себе, всім хотів 
допомогти, а серце його слабло, з кожним днем 
підупадали сили, і важко було пішки долати від-
стань з передмістя Красного до гімназії. Про ос-
танні дні його життя згадує внук Василь: “Пра-
цював дідусь дуже багато, до самозабуття, ніколи 
себе не беріг. Помер раптово. Був якраз на уроці, 
коли йому стало пога но. Відчув різкий біль у жи-
воті. З його вуст почувся крик... Хтось повідомив 
мені про це, я підбіг до нього. Він по слав мене 
до аптеки. Пам’ятаю його слова: “Васильку, при-
неси мені чопи ка (свічки)”. Я побіг, приніс. Але 
це не допомогло. Забрали діда в лікарню: заворот 
кишок. Лікар запропонував операцію. “Нічого не 
буде. У мене серце дуже слабеньке, введіть укол, 
щоб знеболити нижню частину тіла. Я сам лікар 
і знаю, що це мене не вря тує, але хай я спокійно 
помру”, – відповів дідусь. 

І. Левчанівська у своїй статті “Дідусь Модест” 
(“Молода Во линь”, 15.03.1991 р.) ділиться думка-
ми: “Найсумніше те, що Модест Пи липович міг 
би ще жити. Але у нього не було бажання жити: 
писати щось, друкувати в умовах буржуазної 
Польщі він не мав можливості, з гімназії поль-
ська шкільна влада його звільни ла. А в родині 
йому було, мабуть, не дуже затишно. У Модеста 
Пилипови ча був заворот кишок, його могли вря-
тувати, але він від операції рішуче відмовився”.

Зупинилось його серце на 66-му році життя. 
Було це 16 червня 1932 року о 3 годині ранку. 
Вістка про смерть Дідуся облетіла місто. Вона не 
була несподіванкою, бо небезпечна недуга була 
всім відома, але все ж глибоко вразила українське 
громадян ство. Про це повідомляла газета “Діло” 
за 24.06.1932 p.:

“О 6 годині тлінні останки небіжчи ка в супро-
воді протопресвітера П. Пащевського, диякона 
хору Чеснохресної церкви та численних грома-
дян були перенесені зі шпиталю до зга даної цер-
кви. Домовину весь час не сли громадяни.

Були це похорони, яких ще украї нський Луцьк 
не бачив. Вранці і впродовж дня 17 червня при-
бували деле гати з різних міст і сіл: зі Львова –по-
сол Хруцький, з Варшави від групи УНР – про-
фесор Смаль-Стоцький, від комітету українських 
емігрантів – М. Ковалевський, з Крем’янця – Б. 
Козубський, з Ковеля – д-р Пирогів і п. Підгір-
ська. Велика група студентів, учнів Рівненської 
української гімназії разом з директором п.Бич-
ковським прибула з Рівного. Були делегації із сіл: 
Боголюб, Жидичина, Ківерців, Ми луш і Княги-
нінка, Кічкарівки і Крупи...

Заупокійну Службу Божу у Чеснохресній цер-
кві перед полуднем відпра вив о. Пащевський. 
Похорони почали ся біля 6 години. Домовину з 
тлінни ми останками винесено з церкви, що не 
могла вмістити й маленької части ни зібраних, і 
поставлено на підви щенні під відкритим небом 
серед маси польових, лугових, лісових і городніх 
квітів від усієї землі волинської у вінок шани лю-
дині, що трудилась для того, щоб зростало добро 
на землі, краса і любов.

У відправі над труною взяв участь єпископ 
Полікарп і численне духовен ство. Після промови 
о. Пащевського і прощання з небіжчиком, відбув-
ся тра урний похід.

Велична це була картина. Хрести, хоругви, 
численні вінки, що їх несли діти й молодь у наці-
ональному вбранні, два хори, місцевий і з Жиди-
чина, єпископ, 16 священиків.

Прощальні промови виголосили професор 
Смаль-Стоцький, що нагадав про служіння не-
біжчика відрод женій Українській державі, ди-
ректор Борис Білецький прощався з Дідусем від 
учнів і вчителів української гімназії. Професор 
Лебідь-Юрчик змалював постать небіжчика як 
вихователя мас, як високоморальної людини. В. 
Островський у промові від українських пись-
менників і просвітян схарактери зував “Дідуся” 
як останнього лицаря старої гвардії народників 
і порівняв свіжу могилу над Стиром з могилою 
Т. Шевченка над Дніпром. Від гімна зистів ЛУГ 
промовляла п. Солодухівна.

А над Луцьком линула простора і тужлива піс-
ня “Видиш, брате мій”, яку М. Левицький запові-
дав виконати на його похоронах.”

Знайшов спочинок він на Російсь кому право-
славному цвинтарі, на алеї Болеслава Хороброго, 
у центрі міста (нині сквер на пр. Волі, напроти 
гімназії № 4).

“Надгробок і барельєфне зобра ження М. Ле-
вицького виготовлене у Львові. На надгробку був 
скромний напис: “Доктор Модест Левицький”. 
Зверху невеликий бронзовий хрест. Згодом сьо-
гочасні варвари поглуми лися над могилою, збили 
напис і хрест, нанесли рани надгробкові”, – пише 
у своїй статті Микола Онуфрійчук.

І тут спадають на думку промовисті рядки во-
линського поета В. Вербича:

Намагаються ворони
Із надгробних плит
Виклювати літери
Імен і прізвищ.

З розповідей Юрія Головацького, який працю-
вав тоді у конторі по бла гоустрою міста (зелене 
господарство) дізнаємося, що коли у 60-х роках 
до Луцька мала приїхати делегація з Ка нади, міс-
цева влада дала завдання працівникам приладо-
будівного заво ду терміново виконати замовлення 
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–відлити металеві букви для пам’ятни ка. Впо-
рядкувати могилу доручили робітнику зеленого 
господарства Харчуку Володимиру з с. Хорлупи.

Коли у 1974 р. за розпорядженням міської 
влади православне кладовище мали ліквідувати, 
останки М. Левиць кого було перепоховано на 
кладовищі в с. Гараджі. Про це подбали люди, 
які вболівали за долю рідної культури. Це лучани 
Г. А. Левчук та І. М. Муштенко. Вони звернулися 
до спілки письмен ників України, у Міську раду. 
М. Муштенко пішов у похоронне бюро, йому 
дали двох робітників і невелику труну. Ліквідаці-
єю кладовища керував тоді Ю. Головацький.

Коли відкрили труну з прахом М.Левицького, 
то нетлінними на черепі залишилися тільки вуса, 
адже з часу поховання пройшло більше 40 років.

Зібрані останки і пам’ятник пере везли в Га-
разджу, де відкрилось нове кладовище. Вибрали 
місце зліва від входу. Через те, що на пам’ятнику 
були збиті букви, новий напис висікли зубилом.

За часів радянської України твори письменни-
ка з ярликом “мазепинця”, “буржуазного націо-
наліста” не вида вались. Тільки у 1961 році три 
твори Модеста Левицького включили до “Ан-
тології українського оповідання”. У 1966 році 
видавництво “Каменяр” ви дало збірку оповідань 
“Перша льго та”, а в 1989 році твори М. Левицько-
го “Санітар” і “Союзниця” помістили у збірнику 
“Образки з життя”.

На Волинь це ім’я стало поверта тись на зламі 
80-90 років минулого століття. Прозвучало воно 
по радіо з вуст літературознавця Дмитра Пол-і-
карповича Іващенка, який сказав: “Ми майже 
нічого не знаємо про нашого земляка Модеста 
Пилиповича Левиць кого”.

У відповідь на це повідомлення у “Молодій 
Волині” за 15 березня 1991 року з’явилась стат-
тя його учениці Ірини Левчанівської “Дідусь 
Модест”. З кількома публікаціями в газетах ви-
ступав голова обласного відділення Українсько-
го фонду культури Микола Онуфрійчук. Інтелі-
генція міста вшанувала свого земляка, провівши 
вечір, присвячений М. Левицькому. Учні гімназії 
№ 4 провели кілька вечорів з участю колишніх 
гімназистів ЛУГ.  Художникові Миколі Дімуну 
дирекція гімназії № 4 замовила портрет вели кого 
гуманіста, який і сьогодні є ок расою цього на-
вчального закладу. З участю дирекції, вчителів та 
учнів чет вертої гімназії проведено з’їзди гімна-
зистів ЛУГ (1993, 1994, 1998 pp.) Сивочолі учні 
української гімназії вклони лись світлій пам’яті 
свого викладача – на могилу поклали квіти і роз-
повіли багато цікавого про свого вчителя Моде-
ста Левицького.

З нагоди 80-ліття ЛУГ побачила світ книга 
спогадів “Українська гімназія в Луцьку”. Під час 

краєзнавчої ро боти з учнями гімназії № 4 зібрано 
цікаві спогади про Модеста Левицького його уч-
нів, колег, літературоз навців, сина Віктора, внука 
Василя, цікаві документи, світлини.

Краєзнавці Луцької гімназії № 4 у 1999 році 
взяли участь у Всеукраїнській туристично-краєз-
навчій ек спедиції учнівської молоді “Краса і біль 
Волині”. Темою наших досліджень була Луцька 
українська гімназія, а окремим пунктом дослі-
джень виділено питання: “Модест Левицький – 
улюблений вчитель учнів ЛУГ”. Ми стали пере-
можцями експедиції і були нагороджені путівкою 
до центрального табору туристичного активу 
туристів України в с. Осій Закарпатської об ласті. 
Був вересень 1999 року. Крає знавець Валентин 
Романюк ділився здобутками наших досліджень 
і роз повідав про славного нашого земля ка Моде-
ста Левицького дітям, які при їхали з усіх куточ-
ків України.

У травні 2003 року на одному з будинків ко-
лишньої української гімназії (вул. Б. Хмельниць-
кого, 12) відкрито меморіальну дошку Модесту 
Левицькому. Автором її є скульптор Ірина Да-
цюк. Дошку відкрили голова Во линської органі-
зації УНП Борис Загрева і шановні гості з Києва 
– Юрій Костенко та Іван Драч. Останній у своїй 
промові сказав про те, що ім’я Модеста Левиць-
кого на Волині не поціноване належним чином, 
що офіц ійно його імені не носить жоден на-
вчальний заклад. Він запропонував видати твори 
Модеста Пилиповича, зокрема його переклади. 
Завершив свій виступ словами: “Саме такі люди 
роблять честь і славу Волині”.

Щороку проводяться конкурси на кращу пи-
санку Волині, на яких пере можцям вручають ди-
пломи імені Мо деста Левицького.

Постать його займає гідне місце в пантеоні 
будівничих Українсь кої держави. Розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 
року № 148-р “Про присвоєння імені Модеста 
Левицького Луцькій гімназії № 4 Луцької місь-
кої Ради Волинської області” перша відроджена в 
м. Луцьку гімназія отримала нове найменування: 
Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького 
Луцької міської Ради Волинської області.

Над могилою Модеста Левицько го в Гаразджі 
схилилось якесь рідкісне дерево – кажуть, оцто-
ве, неподалік клен, а заповідав він посадити явір 
– символ козацького лицарства. Догля дають мо-
гилу учні Луцької гімназії № 4 та союзянки Со-
юзу українок.

Прийдіть і вклоніться цій святій могилі, на-
шому незабутньому землякові. Поверніть це ім’я 
нашим дітям і внукам. Хай причастяться вони 
його добротою, щедрістю і великою любо в’ю до 
України.


