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Руслан ЙОЛТУХОВСЬКИЙ (Кам’янець-Подільський) 

ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ 
НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ 

В МІСТІ ЛУЦЬКУ У 1920-30 Х РР. 
(За матеріалами Кам’янець-Подільського 

державного історичного музею-заповідника)

У статті аналізуються матеріали, 
передані Л. Т. Степурою до Кам’янець-

Подільського державного історичного музею-
заповідника, в яких показано життя та 
діяльність діячів українського національно-
визвольної боротьби в місті Луцьку в 1920-1930 
- х рр.
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На сучасному етапі державотворчих про-
цесів на основі нових джерел в українському 
суспільстві, які раніше були недоступні, відбува-
ється процес переосмислення тих чи інших подій 
з історії України. До таких тем належить доба 
національно-визвольної боротьби українського 
народу 1917-1921 рр. Не останню роль у 
донесенні новітніх поглядів на історію України 
відіграють музеї, які виходячи зі своїх головних 
завдань та пріоритетів, мають виконувати кому-
нікативну роль між академічною історичною на-
укою та громадянами України.

У процесі дослідження таких непростих 
тем музейним науковим співробітникам дово-
диться стикатися з долями людей тієї епохи, які 
є як знаними, так і невідомими українському 
загалові. Одним із них є подолянин Григорій 
Калістратович Степура (1881-1944) – державний, 
громадсько-політичний діяч, губернський комі-
сар Поділля в добу Української Центральної Ради 
та Директорії Української Народної Республіки 
[1, 552-559].

Цікаві матеріали про Г. К. Степуру передав 
у фонди Кам’янець-Подільського державного 
історичного музею-заповідника його онук 
Любомир Тарасович Степура.

У статті ми ставимо мету проаналізувати 
матеріали, передані Л. Т. Степурою до Кам'янець-
Подільського державного історич ного музею-
заповідника, в яких показано життя та діяльність 
діячів української національно-визвольної 
боротьби в місті Луцьку в 1920-30 - х рр.

Значна частина переданих матеріалів сто-
сується «Луцького» періоду Г. К. Степури, який 
у 1923 р. з сім’єю мешкає у Луцьку. Тут засновує 

“Бюро правних порад і писання прохань” при 
міській і повітовій “Просвіті”[2, 557; 3, 18]. 
Його контора стає місцем захисту скривджених 
волинян. Серед тих, хто шукав його захисту, 
бачимо українських націоналістів, членів КПЗУ, 
членів єврейських, польських організацій. Адво-
кат Григорій Степура мав високу кваліфікацію, 
блискуче захищав своїх клієнтів.

Серед переданих матеріалів заслуговують на 
увагу родинні фотографії, документи, а також 
спогади Тараса Григоровича Степури про свого 
батька, незважаючи на певні неточності, які 
здебільшого пов’язані з дитячими роками, а 
також політичними переконаннями автора. 
Можна констатувати, що спогади написано 
ним на основі родинного архіву та розповідей 
самого Григорія Калістратовича Степури та 
його дружини Варвари Федорівни. Спогади 
в рукописах і складаються з трьох частин: 1. 
Спогади Тараса Григоровича Степури [4, 16]; 
2. Степура Т. Г. Спогади 1920-1949 рр. [5,19];
3. Розповідь моєї сестри Тетяни Григорівни 
Матусяк, проживаючої в місті Щецін в Польській 
Народній Республіці, про нашого батька Григорія 
Калістратовича Степуру [6,  3].

Саме в другій частині своїх спогадів Т. Г. 
Степура подає більше відомостей про «Луцький» 
період життя Г. К. Степури. На нашу думку, 
вони цікаві ще тим, що поряд з розповіддю 
про свого батька Г. К. Степуру, автор згадує і 
про інших діячів українського національно-
визвольної боротьби 1917-1921 рр., які після її 
поразки змушені були емігрувати за кордон, а 
саме: М. П. Левицького, Б. М. Білецького, О. М. 
Пащенко, М. Певного та інших. Він висвітлює 
питання взаємодопомоги у розв’язанні проблем з 
працевлаштування, питання проживання, побуту 
та звичайних людських стосунків в середовищі 
вимушених втікачів.

Серед переданих фотографій з «Луцького» 
періоду, інтерес для дослідників можуть 
становити оригінали фотографій з дарчими 
підписами діячів українського національно-
визвольної боротьби 1917-1921 рр.: генерал-
поручника М. Омельяновича-Павленка [7] та М. 
П. Левицького [8], а також дітей Г. К. Степури: 
Галини, Оксани, Тетяни, Тараса [9], які були 
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гімназистами Луцької української гімназії. А 
сам Г. К. Степура у 1927-1928 рр., був головою 
батьківського комітету Луцької української 
гімназії [10,  ].

Частина матеріалів переданих, Любомиром 
Тарасовичем Степурою, увійшла до історичної 
експозиції «Історія Поділля та міста Кам’янця-
Подільського у ХХ ─ на початку ХХI ст.», яка 
була відкрита на території Старого замку у травні 
2009 року [11, 71-74; 12, 63-69 ]. Матеріали, які 
не увійшли до історичної експозиції, зберігають-
ся у фондах Кам’янець-Подільського державного 
історичного музею-заповідника.

Отже, названі матеріали мають чималу 
інформаційну цінність. Однак, на жаль, 
вони досі майже невідомі в Україні, а тому, 
враховуючи їх значення для дослідників і для 
надання можливості широкому колу істориків 
і краєзнавців використовувати їх у своїх 
дослідженнях, вони подаються нами, як додаток, 
із збереженням мови та стилю автора. 

Додаток 1. СТЕПУРА Т. Г. СПОГАДИ
1920-1939 рр. 

 (Арк. 8) … Перебуваючи у Луцьку батько 
був активним учасником організації товариства 
«Просвіта» і Братства при церкві – Чесного 
Хреста (Христовоздвиженська церква). 
При «Просвіті» батько створив юридичну 
консультацію якою і завідував. Через рік (1924 р. 
─ автор) ми переїхали в Луцьк. І оселилися в домі 
п. Нафа, по вул. Кічкарівській. Мене влаштували 
до єдиної в місті початкової української школи т. 
зв. «Покровської», де я закінчив чотири класи. 
Відтак поступив в Луцьку українську гімназію 
в першу класу. Батько був довголітним головою 
Батьківського комітету цієї гімназії. Одержавши 
громадянство Річи Посполитої Польської, батько 
поступив на роботу в польський сеймик на 
посаду інспектора. (Арк. 9) Батько працював в 
сеймику не довго.

В 1925 році відкриває власну адвокатську 
канцелярію по вул. Пілсудського, неподалік був-
шої російської гімназії. Батько був прикрасним 
промовцем. Розказували, що коли виголошував 
промову при захисті свого клієнта то в зал 
збігалися всі вільні від роботи працівники 
окружного суду. Був дуже популярним адвокатом. 
В тому часі в Камінь-Каширському районі на 
одному з приходів працював діяконом Борис 
Максимович Білецький. Він мав судову тяжбу, 
але з ким і за що – я не знаю. Довідавшись з 
преси, що в Луцьку живе і працює адвокатом його 
однокурсник по Кутаїській духовній семінарії, 
Білецький просить батька про поміч. Судовий 
процес батько виграв і Білецький був оправданий. 
Одначе лишатися на парафії вже не можна було. 
Виникла потреба поміняти місце проживання і 

характер роботи. Батько обіцяв і це зробити, тим 
більше, що Борис Максимович окрім духовної 
освіти мав і педагогічну. Прошло небагато часу 
і батько влаштовує його в Луцьку українську 
гімназію на посаду викладача української мови, 
а згодом стає він і директором гімназії.

Пройшло небагато часу і батько одержує 
листа із Падібрад від свого земляка і закадичного 
друга Модеста Пилиповича Левицького. Обоє 
вони з Поділля. Батько з Кам’янця, а Левицький 
з Проскурова зблизила їх спільна робота на 
ідеологічній ниві. Обоє гарячі патріоти неньки 
України. Батько був адвокатом в Кам’янці-
Подільському, а згодом суддею. Левицький 
лікарем. (Арк. 10). В 1927 році в своєму листі 
Левицький пише що Падібрадська українська 
академія, де він викладав українську літературу, 
розпадається і просить батька підшукати 
йому роботу в Луцьку. Знову Левицького, як і 
Білецького виручає українська гімназія, куди 
батько влаштовує його викладачем української 
мови, а згодом і особистої гігієни. Після приїзду 
в Луцьк він був частим гостем в нашому домі. 
Після вечері сідали з мамою з бандурами в 
руках і співали українських пісень. Дуети були 
знамениті. Модест Пилипович мав гарний м’який 
задушевний голос, а мати, випускниця Одеського 
музикального училища, була гідною напарницею. 
Пам’ятаю, що в Левицького були гарні козацькі 
вуса і, коли він брав мене на коліна – я грався 
його вусами і з любов’ю називав дідусем. Це була 
людина з великої букви Гарячий патріот України, 
поет, композитор, викладач української мови, 
і літератури, лікар і публіцист. В дома він був 
дуже спокійною і витриманою людиною. Таким 
його знали і в гімназії. На жаль мало лишилося 
тих гімназистів, які його особисто знали. Тепер 
більш таких, котрі переказують те, що чули 
від других. Власне ця категорія «знавців» 
Левицького не раз твердить несамовиті речі. На 
академії в честь Левицького (доби не пам’ятаю) 
виступаючий, а хто не пам’ятаю сказав, що 
Модест Пилипович був однодумцем і приятелем 
Галана. Цю нісенітницю зразу спростувала пані 
Ірина Левчанівська. Вона сказала, що перший 
був націоналістом, а другий комуністом.

(Арк. 11.) Та вернімося до тих часів, коли іще 
не було знавців коли «дідусь» тулився до сім’ї 
єдиного свого друга, мого батька і, що вечора зі 
своїм внуком Васильком відвідували наш дім на 
вул. Кічкарівській. Вечорами було дуже затишно і 
приємно. Особливо ми любили як «Дідусь співав 
свою любиму пісню «Тополю», пісню на власні 
слова і музику. Мені здається, що поза стінами 
нашого дому ця пісня не лунала. Отже думаю,
що маю обов’язок передати її для потомства.
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Тополя.
Ой чого ж ти тополенько не цвітеш
Чом пожовклу головоньку хилиш гнеш
Чом з вітрами з парубками не шумиш
А змучена, засмучена, мов з нелюбом заручена
Все мовчиш
Тільки часом до хмароньки скажеш ти
Ой хмаронько, ой чаронько не лети
Зірви з мене це листячко
Без – краси
На рідную Вкраїноньку на милую родиноньку 

віднеси.

В рядках цієї пісні просліджується туга за 
Батьківщиною, отже вона напевно написала 
на чужині. Одного разу мені малому вдалось 
підслухати розповідь Модеста Пилиповича про 
скитання в далеких краях. Він розповідав що 
був направлений Директорією на дипломатичну 
працю в Корею. В Кореї перебувала з ним 
дружина та внук Василько. «Дідусь» опанував 
корейську мову і зробив кілька перекладів на 
українську мову. Василько робив переклади 
корейських байок. Після упадку Української 
державності, Левицькі рішили повертатись на 
Батьківщину морськім шляхом, бо Сибір і Росія 
були охвачені полум’ям домашних воєн. (Арк. 12)
По дорозі захворіла його дружина і прийшлося 
зробити зупинку в Греції. Там, незадовго і 
померла дружина Левицького. Після похорон 
Модест Пилипович переїхав в Чехословаччину в 
місто Падібради. Ось таку сумну розповідь по-
чули ми від «Дідуся». Після цього я проник до 
нього іще більшою пошаною. Жаліли ми всі цю 
людину до якої доля була такою несправедливою.

Модест Пилипович дуже любив свіженькі 
домашні пиріжки і мати частенько їх пекла, а 
вечером пили з ними чай. Скоро в Луцьк прибув і 
син Модеста Пилиповича Віктор Модестович, та 
його Олімп’яда. Помешкання для них при допо-
мозі батька, знайдено на Яровиці, (тепер на тому 
місці дім № 12 по вул. Івана Франка) в домі ого-
родника Нікіля. В ньому розмістилися всі: Старі 
і молоді: Віктор Модестович за фахом інженер 
влаштувався за фахом без особливих труднощів. 
Тепер Левицькі приходили до нас вже не так ча-
сто. Вони почали будувати власний дім, по вул. 
Гірній, в Луцьку. Василько вчився в гімназії.

Минали роки, а до нас все прибували втікачі з 
«Раю». Так наприклад завітав батьковий земляк з 
Поділля пан Куриленко. Він деякий час жив біля 
нас в Луцьку. В нас він і столувався. Помагав 
батькови чим міг в його адвокатській канцелярії. 
Пізніше знайшов собі постійну роботу і житло. 
Незабаром помер на катар шлунку.

(Арк. 13) Пригадую, що в другій половині 
двадцятих років в батьків гостила Олімпіда 
Михайлівна Пащенко-Шульмінська подолянка і 

втікачка з Совдепії. Про подальшу її долю нічого 
не пам’ятаю. Здається кудись виїхала.

І так я ріс і вчився. Батьки дуже мене любили. 
Не знали вони, та не знав і я, яка сумна доля 
на мене чекала. Та не тільки мене, а всю нашу 
сім’ю. В 1928 році, переїхали в село Юляна 
Ківерцівської гміни і поселилися в домі відомого 
громадського діяча п. Євгена Петриківського. В 
місцевої поміщиці пані Ільницької-Кульчицької, 
батько купує на виплати вісім ділянок землі 
(ділянка= ¼ гектара). На цій площі почав батько 
будувати невеличку хатину для тимчасового 
житла. В ті часи Юляна іменувалося Ільнівкою 
від імени поміщика Ільніцкого. Тут була 
залізнодорожна зупинка, а про автобуси тоді ще 
не мріяли. Батько до праці, а сестри і я щоднини 
добиралися в гімназію потягом. Знов пішли роки 
за роками. Трагічно померла моя сестричка Віра, 
яку по сімейному ми кликали Бусею. Ільнівку 
перейменували на Юляну (Кульчицька мала ім’я 
Юляна), яка в цей час була місцем відпочинку 
лучан. Отже бистро забудувалося добротними 
вілами, котеджами, домами. (Арк. 14) До речі 
треба згадати і ту обставину, що свого часу в селі 
Ківерці, то тепер іменується Прилуцьким, в маєт-
ку Ільницькіх, проживала довший час відома пое-
теса Габриеля Запольська. Відстань між садибою 
Ільницьких в с. Ківерці і лісом була невелика. 
Отже Запольська щодня ходила пішки в ліс. Тут і 
увіковічено доріжку по якій спацерувала поетеса 
– назвати її «алея Запольської». При вході в ліс 
була прибита таблиця з назвою алеї. Тепер вже 
цего не має. Зникла табличка, а доріжка заросла 
корчами. Мабудь важко тепер найти людину, 
котра змогла б про це розповісти і показати 
де саме була «алея Запольської», а на жаль, бо
це ж наша історія. Підчас свого візиту в Луцьк в 
1990 
р. його святість митрополит Мстислав ствердив, 
що до війни в 1939 році, в Луцьку зосередилось 
велика кількість відомих політично-громадських 
діячів, борців за волю України. Між мужніми 
синами України були і регенерати та перекінчикі, 
про яких я дальше скажу.

(Арк. 15) В дні моєї молодості рахувалося 
поганим тоном славити себе, або своїх рідних. 
Вважалося, що це повинні робити чужі. Тому хто
б цікавився громадсько-політичною діяльністю
мого батька хай загляне до Волинського 
державного архіву, де знаходиться фонд Г. К. 
Степури. Я хочу сказати кілька прав-дивих слів 
про інших громадян. Чомусь деякі наші діячі 
цілком випали з поля зору дослідни-ків 
недавно-минулого Луцька і Волині. Взяти хотя
б Миколу Певного. Визначний політичний і 
громадський діяч, котрий особливо багато 
зробив для відродження театрального мистецтва 
на Волині та в Луцьку. Не гаючи часу і здоров’я 
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змагається за кожного артиста, виявляє їх серед 
суспільства і залучає до праці в театрі. Хочу 
згадати про видатніших людей тодішнього 
театру. Це передовсім: Орел і його дружина Марія 
Романівна Ужвій, Нетяга, Бахів Олексій та його 
дружина Єлізавета Медведенко, Куліш, Гучко, 
Векслярів, Суйко, Бальбуза, Ясінський Миколай, 
Матічико Миколай, Сидих-Степняк, Барський та 
Проскурня. Прекрасно грала на сцені і дружина 
Миколи Певного. Доречно сказати, що більшість 
акторів це емігранти з Великої України. Луцький 
драмтеатр під керівництвом Миколи Певного 
систематично влаштовував академії в честь Шев-
ченка, Франка, Лесі Українки; траурні академії в 
річницю боїв під Крутами, та Базаром. Пам’ятаю, 
що при відкритті таких академій, завжди співали 
гімн України «Ще не вмерла Україна». Пригадую, 
що під час співання гимну, присутній на академії 
воєвода Волинський Юзефський тоже вставав. 
Після урочистої частини завжди (Арк. 16.)
давали концерт, або ставили п’єсу. Переважно 
політичного та історичного змісту. Пан Микола 
Певний це правдивий син свого народу. Для 
якого працював і за який боровся. Був в нього і 
братик Петро, який залишив за собою в Луцьку, 
Волині і за її межами слід дуже поганого запаху 
і зловіщу пам’ять. Він був послом від уряду, а не 
народу до Сейму Польської Речи Посполитої і 
очолював партію проурядову «ендеків»». Нарід 
з погордою називав їх хрунят. Ця людина і його 
однодумці не думали про волю України. Вони 
думали тільки про те як вигідніше для себе 
продати Україну полякам. В послідні роки перед 
війною 1939 року, біля будинку Петра Певного 
постійно вартувала поліція. Боявся зрадник 
народного гніву. В часи визвольних змагань 
1917-1920 поверталися війська з чорноморського 
походу де установлювали українську владу, ними 
командував дуже здібний полководець Балбачан. 
Він мав необережність висловити думку, що 
Україна можлива тільки в тому випадку, коли 
буде вистріляно не менше 15 міліонів хрунів, хри-
стопродавців і зрадників народу. Відбувся польо-
вий суд де прокурором виступав Петро Певний. 
Балбачана приговорили до страти через розстріл 
і на залізничній станції, а на якій нині, вже добре 
пам’ятаю, вирок було виконано по зрадницькі 
вистрілом ззаду в потилицю. Та прийшли в 
1939 році «Совєти» і Петру довелось «драпати» 
в Польщу, яка була окупована німцями. Там 
в Варшаві зрадник помер по собачому і голий, 
босий і голодний. Ніхто з українських емігрантів 
не (Арк. 17) простягнув йому руки помочи. 
Дивно тільки з якою легкістю тепер і мабудь не 
дуже задумуючись, деякі «писаки», постаралися 
зробити зі зрадника народу Петра Певного, героя 
України. Піднести суспільству, на шпальтах 

газет, брехню за правду. Тим більше прикро коли 
це роблять люди освічені мусять знати правду. 
Велику шану оказано в Луцьку генералу Алмазову, 
який прийшов на службу УНР з царської армії. 
Честь йому і слава. Хоч з походження Північний 
Осетин, служив Україні добре і вірно. Недавно 
громадськість Луцька увіковічнила його пам’ять 
скромним вояцьким пам’ятником. Та чи тільки він 
був достойний нашої любови і пам’яти. Возьмім 
хотяби полковника Жупанаса-Жупанадзе. Тоже 
син кавказьких гір кадровий офіцер царської 
армії, знаменитий кіннотник. В роках 1917-1922 
був на службі в армії УНР. В боях показував 
чуда хоробрості. Після приходу німців в 1941 
р. командував парадом громадськості Луцька, 
на урочистостях з нагоди увільнення Луцька від 
більшовиків. Проживала між нами дуже скромна 
людина до партій не належав, до мікрофонів 
не рвався в атамани не ліз. Цею людиною був 
генерал армії УНР від інфантерії Омелянович-
Павленко (старший). Він командував українськім 
військом підчас зимового походу. На еміграції 
не їв чужого хліба, а заробляв (Арк. 18) на життя 
пензлем (кість) художника. Був прекрасним 
портретистом, написав портрет мого батька й 
маму. В нашому домі гостив приблизно місяць. 
Після 1939 року я його більше вже не бачив. 
Про директора української гімназії Білецького Б. 
М. я вже писав. Це був дуже спосібний педагог, 
знаток свого діла. Вмів подобатись оточиню, 
особливо жінкам. Одначе не грішив бажанням 
вмерти за батьківщину. Був занадто лояльним 
до польської окупаційної влади. В кругах націо-
нально свідомих громадян його ставили на одну 
дошку з Петром Певним. Були такі видні діячі 
як Пилипчук, бувший міністр шляхів при УНР, 
Тимошенко архітектор, Ковалевський бувший 
член Центральної Ради, Редько директор школи, 
поетеса Вільде, письменник Городянин. Псев-
донім «Горліс-Горський». Адвокати і Степура 
Григорій Калістратович, член Центральної Ради, 
при Гетьмані і директорії губерніальний комісар 
Поділля, відомий публіцист на Поділі. Друкувався 
під псевдонімом Білон, Гоголь. Були іще адвокати 
Черевко, Богданівський, Вержиковський. Викла-
дачі гімназії: Федоренко, Михайлова, Тиравський 
В., Мануляк, Ванджарук, Кобилянський, Скоро-
ход, Ярош, класна дама Марія Романівна Орел, 
Модест Левицький, про якого я вже докладно 
описав, був і Кобцевич, та Левчанівський, Бу-
танський і багато другіх. Вищезгадані викладачі 
були Національно свідомими українцями, а ось 
Галан боговідступник і перекінчик, підсобник 
комуністів, агітатор більшовизму.

Багато іще було добрих українців, візьмімо 
хочаб Чирка, хірурга Білобрама, Тиравського 
Євгенія Платоновича, батькового товарища 
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по Варшавському університеті. То-же юриста 
при німцях бургомистра м. Луцька, полковника 
Солошеній, священників: Пащевського Павла, 
бувшого військового священника в армії С. 
Петлюри, отця Якова Пастуха-Кіндзерського, 
бувшого сотника Першого кінного гайдамацько-
го полку імени Янка Кармелюка на Поділлі, отця 
Хомича Петра, отця Василя Новосілецького, Ка-
роля отця Степана Говдія, Грушка та інших.

(Арк. 19) Перерахувати всіх видатних грома-
дян Луцька в період до війни 1939 р. неможли-
во. Їх дуже багато, переважна більшість з них 
емігранти з Совдепії. Як я вже сказав Луцьк в 
ті часи був осередком патріотизму і національ-
ної свідомості. Булоб не вірно залишити поза 
увагою видатного українського діяча Олександра 
Шульмінського та Олімпіаду Пащенко родом з 
Поділля, з якими батько дружив ще в Кам’янці-
Подільському до 1922 р. Вони були частими 
гостями в нашому домі в Луцьку. Сина їхнього 

Юрія, я нажаль, не пригадую. Знаю, що він 
сей час проживає в столиці Аргентини Буенос-
Айресі де працює в характері архітектора.

І так з 1928 р. ми почали жити на Юляні, де 
згодом батьки побудували гарну вілу, яку назвали 
«Роксоланою». На віллі частенько бували гості, 
переважно емігранти з Великої України. Ділили-
ся спогадами, будували плани на майбутнє, без-
мірно тужили за батьківщиною. Слухаючи патрі-
отичні розмови батьків та їх гостей, я пройнявся 
безмежною любов’ю до Батьківщини, мріяв від-
дати за неї життя, коли прийде слушний час. В 
1936 році вступаю в підпільну організацію Укра-
їнських націоналістів (ОУН), де виконую завдан-
ня проводу. Політична діяльність захопила мене 
повністю і в значній мірі відбирала час від науки, 
позначилось на успішності навчання. Одначе гім-
назію нового типу я все-таки закінчив і перейшов 
до Луцького гуманістичного ліцею, що знахо-
дився на вулиці Травгута, не подалік кінотеатру, 
який тепер іменується «Батьківщиною».

Додаток 2.
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