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Трагічною була доля родини Козубських,
члени якої загинули та постраждали в національно-визвольній боротьбі як проти Польщі,
так і проти більшовицької Росії. Вся родина
вписала не одну сторінку в історію волинського краю. Для влучної характеристики участі цієї
родини у національно-визвольних змаганнях за
незалежність України можна написати гасло з
книги «Історичні силуети» історика Олега Полянського: «Здобудеш Українську державу або
згинеш в боротьбі за неї».
Повне прізвище цього роду − Равич-Козубські 1. Так у Державному архіві Житомирської
області зберігаються документальні згадки про
цей рід. Перша з них − про Йосипа Козубського, який навчався в Любарській
василіанській школі, відтак − у Вінницькій духовній академії. Онук Йосипа
Козубського Микола був, як і його дід теж священиком 2. Найстарший його
син Микола після закінчення медичного факультету Київського університету
ім. Св. Володимира в 1892 р. отримав призначення на посаду сільського лікаря в містечко Вишнівець Кременецького повіту Волинського воєводства 3.
У 1894 р. лікар М. М. Козубський купив маєток у Великому Раківці, а це
недалеко від Вишнівця. До речі, його син Борис народився 1886 р. в Житомирі ще до переїзду на Волинь 4. Дитинство Бориса пройшло в Кременецькому
повіті. І в школі, й в Острозькій гімназії Борис Козубський вирізнявся з-по-
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серед ровесницького загалу гостротою розуму. Закінчивши 1906 р. гімназію,
вступив на правничий факультет Київського університету імені Св. Володимира. Невдовзі за участь у студентських заворушеннях потрапив у поле зору
царської охранки. Від переслідувань за політичні погляди змушений був рятуватися переїздом до Харкова, щоб продовжити там навчання в університеті.
У 1913 р. Борис Козубський, випускник Харківського університету, розпочав правничу кар’єру в адвокатській конторі М. Міхновського. Під впливом
М. Міхновського молодий адвокат Б. Козубський вступив до РУП й остаточно
сформувався як політик. Боротьба за Українську самостійну державу стала
його незмінним життєвим кредо 5. Його громадсько-політична діяльність
припала на час піднесення національного руху початку ХХ століття, Першої
світової війни й української демократичної революції 1917–1921 рр., міжвоєнний період, коли Західна Волинь перебувала у складі Другої Речі Посполитої, Другої світової війни та радянської влади.
Через декілька років, переїхавши до Києва, Борис став учасником революційних подій. Праці правника-політика друкував тижневик «Слово», редакторами якого працювали В. Винниченко та Ю. Тищенко.
Лютнева революція 1917 р. проголосила повалення в Російській імперії
монархії Романових та проголошення демократичних прав і свобод. Почалася
нова ера бурхливих перемін в житті волинян та України. У квітні 1917 р. в
Києві відбувся Український національний конгрес, на якому Бориса Козубського обрали, як представника Волині, до Центральної Ради від Української
революційної партії. Саме такі відомості про свого батька у спогадах подає
його донька Галина Шубська.
Становлення парламентських форм правління в період українського національного державотворення значно вплинуло на розгортання української
національної революції. Тому, як член Центральної Ради, Борис Козубський
безпосередньо брав участь у цих процесах і політичних змінах в Україні.
У Кременці, містечку у Західній Волині, почала діяти повітова земська
управа, до її складу увійшов адвокат Б. Козубський. У цей період в місті починає своє функціонування міська управа і дума. Головою Кременецької міської
думи у 1917-1919 рр. був Б. Козубський.
У місті Кременець 4 листопада 1917 р. відбулося перше засідання новообраної Кременецької міської думи, яка працювала до вступу у місто більшовиків
у червні 1919 р. На цьому засіданні головою Кременецької міської думи було
обрано Бориса Козубського. Під час зібрання було засуджено більшовицький
переворот; задекларовано підтримку Тимчасового уряду та Української Центральної Ради; створено Кременецький Комітет Громадянської безпеки 6.
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Голова міської думи Козубський зумів організувати роботу думи так, щоб
життя міста не залежало від депутатів, які часто не з’являлися на засідання 7.
Тут проявились його блискучі організаторські здібності.
Одним із свідчень становлення української державності в Україні, в тому
числі на Кременеччині, був випуск паперових грошей номіналом 1, 3, 5 і 10
гривен у 1918 р., на купюрах стояв підпис голови повітової управи Б. Козубського 8. Ці гроші друкували в Кременецькій друкарні, і вони були в обігу
протягом року 9. Протягом короткого терміну влада у місці змінювалась аж
поки остаточно не закріпились поляки.
Трапилося так, що у 1919 р. польська адміністрація запроторила Бориса Козубського, з багатьма друзями по боротьбі, до концтабору в містечку
Домб’є неподалік від Кракова. Правдами й неправдами Олена Козубська вирвала ледь живого чоловіка з неволі 10. Це був перший досвід поневірянь, які
випали на долю Б. Козубського та його родини.
У 1920-30- х рр. Козубський працює адвокатом у м. Кременці 11. Просвітяни обрали Б. Козубського своїм головою. Він бере участь у створенні
читалень «Просвіти», українських кооперативів, банків. Його соратниками
стали В. Дорошенко, В. Гнажевський, С. Жук 12. Родина Козубських віддала кілька приміщень власного помешкання під осідки «Просвіти» й «Союзу
українок» 13. Бачимо на яку самопожертву, задля громади здатні представники
тогочасної еліти. Активна небайдужість − ставлення громадських інтересів
вище особистих, така характеристика доповнює історичний портрет Б. Козубського.
З ініціативи Б. Козубського у Кременці засновано книгарню, для неї, знову
ж таки, родина Козубських виділила кімнати у власному будинку, а згодом
«Просвіта» орендувала для книгозбірні приміщення на центральній вулиці
міста − Широкій 14.
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ж таки, родина Козубських виділила кімнати у власному будинку, а згодом
«Просвіта» орендувала для книгозбірні приміщення на центральній вулиці
міста − Широкій 14.
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На території Західної Волині працювала група активних діячів українського культурно-просвітницького відродження. Ядро цієї групи складали політичні емігранти, а саме: Сергій Бачинський, Роман Бжеський, Василь Біднов, Володимир Дорошенко, Семен Жук, Борис Козубський, В. Гнажевський,
В. Кавун, І. Капітонець та інші, які зосередились у містечку Кременець. Завдячуючи їхній активній праці, у селах повіту утворювались хати-читальні, бібліотеки, осередки «Просвіти». У самому Кременці була заснована читальня
української літератури та бібліотека 15.
Будучи головою «Просвіти» Б. Козубський часто влаштовував урочисті
академії присвячені відомим діячам української історії та культури. Водночас
він виступав на них з доповідями про видатних людей. З нагоди проведення
таких культурно-масових заходів по місту заздалегідь розклеювали кольорові
афіші, а внизу зазначалося: «Відповідальний − Борис Козубський» 16.
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Борис Козубський був не лише громадським діячем, але й політиком. Українці були чисельною національною меншиною в Другій Речі Посполитій, але
були ще інші національності, тому логіка підказувала те, щоб активізувати
боротьбу за свої права, особливо на час виборів до польського парламенту,
необхідно було об’єднатись. Було створено Блок національних меншин, що
виставив свій список під № 16, він вийшов переможцем на всьому просторі
українських територій. На Волині блок зібрав 16 депутатських мандатів, серед них і Б. Козубський став послом сейму 17. Під час передвиборчої агітації
у м. Почаєві (поблизу Кременця) була спроба вчинити замах на його життя 18.
Відповідно до Конституції у Польщі проводились вибори до парламенту.
Вона була демократичною державою, не зважаючи на політику асиміляції по
відношенню до національних меншин. Обраний 1922 р. послом до польського
сейму Б. Козубський став одним з організаторів Українського парламентського
клубу. Праця в сеймі й антипольська боротьба зблизили Бориса з Сергієм Хруцьким, Самійлом Підгірським. Спільні відозви послів з’являлись неодноразово. Зокрема, вони закликали українців взяти участь у виборах до гмін 1927 р.19. Оскільки, важливим було те, хто очолить місцеву владу. Оскільки, важливим було те,
хто очолить місцеву владу. Бачимо Бориса Козубського як зрілого та практичного
політика, саме це є основними рисами до його історичного портрету.
Декілька депутатів польського сейму і сенату, в тому числі, і Борис Козубський
почали співпрацю з Українською народно-трудовою партією. Він разом з іншими депутатами Української парламентарної репрезентації з північно-західних
українських земель, був обраний до Тіснішого Народного комітету партії. Таким чином Трудова партія однією з перших спробувала проламати «сокальський
кордон» і охопити своїм впливом цілу Західну Україну 20. Крім того, це також
були кроки для об’єднання українських демократичних сил.
Борис Козубський закликав українських політиків до консолідації та
об’єднання національно-державницьких сил. Відповідно така діяльність визначала його як стратега, це ще одна риса до його історичного портрету.
Сам Борис Козубський був учасником створення у 1925 р. УНДО, увійшовши до складу першого ЦК партії 21. Об’єднавчий з’їзд українських полі-
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