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Сергій ГУПАЛО (Ківерці)

ОЛИКА І РАДЗИВІЛЛИ
(20–30-ті РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)

Як писав відомий краєзнавець Волині та релігійний діяч Анатолій Дублянський, який народився
недалеко від Олики, у міжвоєнний період містечко було заселене переважно євреями. У центрі Олики
стояли старі одноповерхові будинки, побілені і накриті червоною черепицею. Через те, що євреї торгували
дьогтем, його запах почуєте скрізь. «Українці мешкають на передмістях Залісоччя, Горянівка, Двірець,
Завороття, Миловиця», – констатував дослідник. На відміну від євреїв, українці займалися хліборобством,
але через те, що у більшості селян землі було мало (2-3 десятини), то часто займалися швацтвом. На
передмістях Олики було «шевців таких дуже багато, й вони не можуть продати своїх виробів на місці,
тому носять чоботи по ярмарках. Олицьких шевців можна зустріти в Млинові, Луцьку, Деражні, Клевані
і навіть, кажуть, у Рівному. Заробляють, звичайно, небагато».1 Перепис, проведений у 1923 році, показував,
що в самій Олиці мешкало 2777 осіб, з яких 2480 були євреї, русинів – 143, чехів – 15, інших – 137. 2

Українців не згадували; варто припустити, що їх було дуже мало, від кількох десятків до сотні. Адже
русинами польські чиновники називали не тільки українців. Наприклад, в анкетах православних священиків
спочатку писалося «русин», а потім стало уточнюватися: « українець», «білорус», «росіянин», «руський»…

У 1927 році Олика зі своїми передмістями мала 5087 мешканців. Вони у статистичних даних
магістрату не ділилися за національною ознакою, а тільки за релігійною. В історичній Олиці мешкало
2 376 осіб єврейської національності та 2 711 християн. 3 Давнє містечко потужно розвивалося. Якщо
бюджет міста у 1924 році становив 47 423 злотих, то у 1925 році – 86 102, у 1926 – 150 217, а в 1927 році
– 172 200 злотих. Рівень господарювання щорічно зростав відповідно на 100, 181, 316 відсотків. В Олиці
зводилися переважно муровані будинки. Потужно розвиватися Олика почала з 1925 року, коли збудували
10-метрову водонапірну башту, артезіанський колодязь, що давав 800 відер води за годину. Башту зробили
такою, що за потреби її можна було надбудувати. Ціна води становила 1 грош за відро. Збудовано 250
метрів (завширшки 1, 5 метра) тротуару. Закладено сквери. У тому ж році було закуплено будинок для
електростанції, що дозволяла б електрифікувати містечко. Зважаючи на тодішню депресію на Волині,
брак підприємливості та ініціативи, в Олиці відбулися помітні зрушення на краще. 4 Лісові володіння
Радзивіллів мали лісництва з осередками в Цумані, Мочулках, Берестянах, Мощаниці, Сильному. У
середині 20-х років у Берестянах теж був невеликий тартак, смолярня та фабрика дерев’яних виробів,
діяли цегельні на Миловиці та у Цумані, винокурня у Мительному та на Турчині. Прокладено було
вузькоколійки, що з’єднували лісництва з тартаками. Всього Радзивілли мали 2 тартаки, скипидарню,
смолярню, вапняно-випалювальну піч (с. Ромашківка), дві винокурні. 5 У 1926 році в Олиці збудовано
театральну залу на 400 місць, а в наступному році на таку ж саму кількість місць збудували кінотеатр.
Протягом 1926-1927 років у центрі Олики викуплено 16-кабінетний будинок для ратуші і магістрату,
зроблено відповідний ремонт. У містечку відкрито бойню з водопроводом і каналізацією. Прокладено
водопровід у самій Олиці(артезіанська свердловина, насос, резервуар на воду, башта тиску), а в 1927
році встановлено компресорну та фільтрувальну станції, а також електродвигун для насоса. На 1928 рік
було заплановано прокладення водопроводу до будинків. Протягом 1925-1927 років в Олиці забрукували
7 342 квадратні метри проїжджої частини, прокладено бетонних тротуарів 1 193 кв. метри. Цікаво, що
вже у 1927 році в Олиці діяв 281 торговий заклад, а промислових було дев’ять. 6

Збудовано міст через річку у міста, з Олики до залізничної стації тричі на день ходив автобус.
Щоденно автобусне сполучення функціонувало і з Луцьком. Уже на той час діяло дві школи і розвивалося
відділення Польського просвітницького товариства – PMS (Polska Macierz Szkolna) – на кшталт українських
“Просвіти» та «Просвітянської хати». 25 вересня 1932 року освятили новозбудоване приміщення інтернату
– вартістю 33, 5 тисячі злотих. Це стало дійсністю завдяки пожертвам Радзивіллів, місцевого магістрату
і керівництва PMS, що перебувало у Варшаві. 7 Електрифікація містечка здійснювалася головним чином
за кошти князя Януша Радзивілла і магістрату. На той час управління олицької ординації і замок Радзивіллів
знаходилися поза межами містечка, – зазначав тодішній бургомістр Олики А. Осташевський, – додаючи:
«Олика не тільки стала містечком, а й швидкими темпами наближується до рівня західних європейських
міст».8 У передмістях Олики діяла філія «Просвіти», яка не мала відчутного впливу на населення, пізніше
її змінила потужна «Просвітянська хата» ВУО(Волинське Українське Об’єднання). Серед євреїв була
впливовою Єврейська релігійна гміна, котра у 1937 нараховувала 256 членів.9 Ця гміна займалася
організацією та утриманням рабінату, синагог, релігійним вихованням молоді, керівництвом гмінним
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майном, контролювала на своїй території різні релігійні акції.
Польска влада докладала зусиль, аби здружити польський та український народи, аби мешканці

Оличчини не думали про інше, як жити і розбудовувати єдину державу на усіх – Другу Річ Посполиту. В
Олиці, як і в інших великих населених пунктах Волині, діяв філіал «Просвіти», у яких були українці, що
тягнулися до знань, бо не змогли отримати достатню освіту в школах(члени олицької «Просвіти» мали
не більше 4 класів). Ця культурно-освітня організація не змогла виконати свою місію. Насамперед через
те, що вона у грудні 1926 року організована олицькими комуністами, які впливали на її діяльність аж до
закриття – у 1932 році. Одна із причин, що «Просвіта» в Олиці не могла нормально функціонувати: вона
перебувала під пильним наглядом поліції. Поліція мала всі підстави це чинити, бо знала про те, що під
маскою просвітян в Олиці діють комуністи, так звані у той час «сепаратисти». Олицькі члени КПЗУ на
чолі з Андрієм Жовтянським (псевдо «Білий») боролися за відокремлення Волині від Польщі і приєднання
її, як і усіх західно-українських земель, до складу Радянської України, тобто до СРСР. Після заборони
олицької «Просвіти», яка суттєвої ролі у житті містечка не грала, в Олиці настали тривожні часи –
ярмаркових страйків, виступів комуністів, що завершилися відомими судовими процесами. Щоб скерувати
культурне і політичне життя містечка у правильне і в вигідне для Польщі русло, з ініціативи польських
урядовців в Олиці заснували «Просвітянську хату» ВУО(Волинське Українське Об’єднання). На
україномовне населення найбільший вплив мала саме ця організація. Районна управа ВУО в Олицькій
гміні діяла з березня 1933 року.10 Очолював її тодішній війт Олицької гміни Олександр Онуфрійчук. А
олицьку «Просвітницьку хату» відкрили 6 грудня 1936 року.11 Знаменно, що Олицька УВО утворилася на
іменини Юзефа Пілсудського, які завжди відзначалися на державному рівні. Тож 19 березня 1933 року з
балкону будинку магістрату на честь Маршалка лунали палкі слова представників польської, української,
єврейської громад. Промову українською мовою виголосив посол Михайло Тележинський. Подібні
урочистості щорічно відбувалися у більших населених пунктах Волині. Останній такий захід (у 1935 році)
в Олиці виявився насправді могутнім. Маршалок Польщі тоді важко хворів, доживав останні місяці… В
містечку відбувся величезний похід, в якому взяли участь представники влади і громад різних народів, а
в Дерно «Просвітянська хата» після Божої служби провела урочисту Академію.12 А 12 травня 1935 ж
року Юзеф Пілсудський помер… Жалобні урочистості в Олиці пройшли з участю великої кількості народу.
18 травня на чолі з бурмістром Олики Зиґмундом Червінським відбулася жалобна маніфестація, у якій
взяло участь 6 тисяч оличан і селян навколишніх сіл. Промови польською мовою виголосили голова
стрілецького Походу Тадеуш Котович, українською – місцевий учитель Данило Вознюк, єврейською –
Кіт.13 На офіційному рівні вшановували не тільки Юзефа Пілсудського, а й колишнього його союзника
Симона Петлюру. Так, 24 травня 1936 року у місцевій церкві протоієрей Федір Славинський відслужив
урочисту панахиду, в якій взяли члени місцевої української громади. «Заповіт Симона Петлюри» виголосив
голова районної управи ВУО Олександр Онуфрійчук, закликаючи до «вшанування святої пам’яті Вождя
українського народу з пропозицією побудувати в Олиці Народного Дому імені Головного Отамана…»14

Після обідньої пори в кінотеатрі «Новини» відбулася Академія з нагоди 10-ї річниці смерті Симона
Петлюри. Вступне слово виголосив відомий оличанам Всеволод Петрович, тодішній член Громадського
комітету. 15 Резонансним в Олиці було збирання у 1934 році коштів для потерпілих від повені у Бжеському
повіті Краківського воєводства. До цього прилучився і церковний хор. У місцевому кінотеатрі з участю
бандуристки Ганни Білогубової відбувся незвичайний великий концерт. Хор, який складався з 40 осіб, під
диригуванням К. Левицького досить вдало виконав свій репертуар. Звучали українські народні пісні.
Бандуристка Ганна Білогубова неповторно виконала українські думки. Під її акомпанемент студент
Варшавського університету С. Славинський виконав українську народну пісню «Де ти бродиш».
Організатором і душею цього заходу був відомий у довкружжі дернівський агроном Федір Онуфрійчук,
член УВО.16 У той же час місцева влада думала і про піднесення добробуту населення. Одним із чинників
було залучення до кооперативної діяльності, зокрема до відомого союзу кооперативів «Гурт».

29 листопада 1936 року в Олиці до цього кооперативу увійшло 120 осіб. Головою обрали Едмунда
Радзивілла, його заступником – Олександра Онуфрійчука, секретарем – Яна Маковецького.17 Межі
діяльності олицького «Гурту» сягали 25 кілометрів навколо Олики.

Поряд з громадсько-політичним життям ув Олиці цікаве було й економічне життя, на яке відчутно
впливав князь Януш Радзивілл, реалізатором планів котрого часто бував син Едмунд. Великий зиск
Януш Радзивілл мав від лісу. У 20-30-ті роки у Волинському воєводстві ліси державної власності становили
тільки 26 відсотків, решта – були приватні. Олицька ординація ще у 1922 році мала 30 520 гектарів лісу, з
яких 4 300 га – дозрілий ліс, віком понад 80 років. У лісах Януша Радзивілла 60 відсотків становила
сосна, 25 відсотків – дуб, біля 10 відсотків – вільха, ще 5 відсотків – різні листяні дерева. Вигідне
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№ 1. 1934 рік. Януш Радзивілл з Юзефом Пілсудським під час
Міжнародних кінських перегонів у Варшаві.

№ 2. Цумань, 21 червня 1929 року. Президент Польщі Ігнацій Мосцицький
(позначений – х) оглядає тартак Януша Радзивілла(1). Серед осіб, що супроводжують

президента, – полковник Ян Глодовський(2).



331

розташування деревостанів – між річками Стир і Горинь – створило добрі умови для експлуатації, зокрема,
для лісосплаву по річках. Переробкою деревини займався цуманський тартак, власником якого був Януш
Радзивілл. За кордон деревину експортувала одна із варшавських фірм. Дуб з цуманських лісів йшов
головним чином на виробництво паркету і клепок.18 Недаремно, коли у 1929 році на тодішній Волині
гостював президент Ігнацій Мосцицький, то він відразу завітав у Радзивіллів замок, а потім і на цуманський
тартак, де ознайомився з новітніми на той час технологіями виробництва. В Олику президент Польщі
прибув 21 червня 1929 року. Біля тріумфальної арки містечка його зустрічали представники духовенства
усіх віросповідань, представники влади та громадських товариств і організацій. На узбіччі дороги стояли
ряди місцевого населення, у християнських святинях гули дзвони, оличани вітали високого гостя окликом
«Слава!». У замку Радзивіллів Ігнація Мосцицького чекали сніданок і тепла розмова з олицьким
ординатом. Зустрічаючи Президента Речі Посполитої в Олиці посол князь Януш Радзивілл, зокрема,
зазначив: « …Нарешті ми дочекалися, що і на цю землю стала нога польського вояка, що принесло волю
та відродження цьому краю і плідну працю людям доброї волі. І почалися на кресах Речі Посполитої
кропіткі дні відбудови. Ми на власні очі бачимо диво відродження, віримо: під мудрим керівництвом керівника
держави здійсниться нове диво – сини різних народів перебуватимуть в одній колісниці спільної державної
праці. І те, що на цих землях знищила ненависть, спільним зусиллям відбудує любов».19 Протягом 1930
року цуманський тартак у межах Речі Посполитої реалізував лісоматеріалів на 803 485 злотих, а відправив
на експорт – на 1 091 872 злотих. 20 Януш Радзивілл з колегами консерватистами, як відомо, входив до
Безпартійного Блоку по Співпраці з Урядом(польською мовою «B.B.W.R»). Олицьке відділення цієї політичної
сили очолював його син – Едмунд, вірним помічником якого був голова олицького осередку Спілки Стрільців
Тадеуш Котович-Eйсмонд. З ініціативи Міського Комітету Безпартійного Блоку – олицького B. B.W. R – у
містечку була організована так «Дешева кухня» – для безробітних і малозабезпечених, яка із січня 1934
року видавала обіди за символічну плату – 10 грошів – і безплатно для кількох найбідніших родин.
Фінансування цього заходу проводилося за рахунок членських внесків та збиральних акцій. Заможні селяни
містечка для «Дешевої кухні» самостійно віддавали картоплю і збіжжя. Задум Радзивіллів підтримав олицький
магістрат, виділивши для цього певну суму коштів, аби харчуватися могли не тільки безробітні, а й гості
Олики, ті, хто звертався до влади за допомогою, у тому числі 17 найбідніших родин Олики. 21 Для подібної
«Дешевої кухні», що діяла в Луцьку, Януш Радзивілл виділив вагон дров… У липні того ж року міська рада
знизила плату за постій фурманок на площах Олики на 50 відсотків, плата з фурманок з деревом і продуктами
становила 10 грошів. 22 Польська влада Оличчини у міжвоєнний період дбала про піднесення рівня життя
населення, незалежно від національності. Навіть коли у повітрі пахло грозою, у травні 1939 році, друг Едмунда
Радзивілла – голова олицького відділу Спілки Стрільців Тадеуш Котович-Eйсмонд у Кадищі провів відповідні
збори, аби налагодити випуск пустотілої цегли, необхідної для побудови освітніх закладів у навколишніх
селах. Справа було перспективною. Цьому сприяли не тільки природні умови – достатня кількість належної
якості піску і глини, а близькість залізничної станції «Цумань». До перспективної справи долучилася не
тільки громади Оличчини, а представники олицьких відділів Спілки Резервістів та Спілки Стрільців. Одразу
ж було зібрано 300 злотих на купівлю машини для виготовлення пустотілої цегли. 23 Одначе за кілька
місяців розпочнеться війна….

У 1933-1934 роках в Олиці, як і в багатьох інших містах і селах Волині, грандіозно відзначили Свято
Моря. Це був час, коли Річ Посполита утверджувалася як країна з виходом до моря, у чому бачила для
себе велику перспективу і відкидала зазіхання Гітлера на польське Помор’я. У зверненнях до народу
Речі Посполитої звучало твердження, що німецька ревізіоністська акція призведе до війни, «не дозволимо
від Польші відірвати і п’яді землі», «Помор’я було і є польським».24 А ще в Олиці, як і по всій Волині, був
популярний День коня. І недаремно. Адже, наприклад, у 1934 році, Волинь у Речі Посполитій займала
перше місце серед інших воєводств за кількостю годівлі коней(386 531 шт.), а по годівлі свиней – на
четвертому місці. 25 Ще у 1929 році волинські коні на загальній Крайовій виставці у Познані здобули
«Grand Prix».26 В Олиці Радзивілли вирощували повнокровних коней англійської породи.( До речі, у
Волинському воєводстві виготовлялося 63 відсотки хмелю, 26 – конопель, 25 – проса, 24,4 – ріпаку, 22, 6
– гречки і 13, 3 відсотка пшениці від загальної кількості у тодішній Польщі). У 1928 році за високий рівень
господарювання цуманський тартак було нагороджено золотою медаллю, а цукровий завод у селі
Шпанів(Рівненський район) удостоєний великої срібної медалі та похвального листа. В Олиці Януш
Радзивілл та його син налагодили працю молочарні, продукти якої мали попит не тільки у місцевого
населення, а й ішли на експорт.

13 жовтня 1936 року в магістраті Олики відбулися засідання міської ради, на якому обговорено
будівництво нової семикласної школи на Миловиці, жителі якої давно потребували нового навчального
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№ 3. Олика, 21 червня 1929 року. Ліворуч Януш Радзивілл бесідує з Президентом Ігнацієм
Мосцицьким; праворуч – полковник Ян Глодовський, шеф військового кабінету президента.

№ 4. Олика, 31 жовтня 1935 року. В очікуванні приїзду луцького біскупа Адольфа Шельонзка.
Праворуч ксьондза – (у циліндрі) Януш Радзивілл.
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закладу. Місце для будівництва отримали в подарунок від князя Януша Радзивілла. 27 У тому ж році
Януш Радзивілл виділив ділянку – 1, 3 гектара землі – і половину від потреби коштів для будівництва в
Олиці шпиталю на 20 ліжок. Іншу половину фінансування забезпечував Cоюз Польських Мальтійських
Кавалерів. Шпиталь призначався для лікування працівників Олицької ординації. Януш Радзивілл
зобов’язувався щорічно надавати субвенцію у розмірі 4 тисяч злотих. Протягом кільком років шпиталь
було збудовано, відкриття його заплановали на 12 вересня 1939 року, одначе на заваді стала війна. Дещо
не укомплектованим цей заклад і залишився. Одначе саме тут прийняли поранених польських воїнів у
вересні 1939 року. Подібний військовий шпиталь організували Радзивілли і у палаці директора цуманського
тартака Казимира Скомпського. Велику роль Радзивілли приділяли релігії, християнським засадам моралі.
У 1935 році вони разом з діячами костьолу влаштували велике свято. Із 31 жовтня по 3 листопада в
Олиці за підтримки Януша Радзивілла відбулося говіння для Братства землевласників Волині. Як зазначив
у промові луцький біскуп Адольф Шельонзек, люди втомлені гарячковим життям, потребують відпочинку
і чогось сильного, надійного. Першою умовою є заглиблення у власну душу. Загалом, біскуп говорив про
вдосконалення людини на її земному шляху. Гості Олики були вельми влячні князю Янушу Радзивіллу за
теплий прийом, особливо за старопольську гостинність сина і невістки. «Безсумнівно, всі, хто взяв участь
у говіннях в Олиці, крім милості духовної, яку там отримали, збережуть у серці і пам’яті спогади про дні
«як у казці», проведені у мурах середньовічного замку, у сучасному комфорті серед пам’яток історичних,
в оточенні прекрасного, культури і доброзичливості», – писала газета «Жичє Католіцкє» .28

Яку ж політику проводив консерватор Януш Радзивілл( протягом 1928 – 1935 років очолював сеймову
комісію закордонних справ), будучи послом до Сейму, а пізніше і сенатором? Вражає насамперед його
близькість до життя, врахування об’єктивних факторів. Януш Радзивілл був переконаний, що між
політичною програмою і реальною політикою завжди має бути певна різниця, і це закономірно. Та різниця
породжена певними труднощами, які є під час реалізації політичних намірів у дійсність, а також
недосконалість самої людської натури… Якщо політична програма не враховує таких нюансів, то вона
являла собою довершену абстрактну цілісність, і залишалася б у теорії, у галузі політичної літератури, а
не могла б перетворитися у чин. Одначе політична діяльність повинна мати світоглядне підґрунтя, виразні
цілі, не перейматися лавірування і пристосуванством, інакше вона була б розрахована тільки на найближчу
мету, а в подальшому виявилася б яловою, приносила б тільки тимчасову користь. Консерватизм – це не
небажання проводити зміни. Якби він в цьому полягав, то, на думку, Януша Радзивілла, у 30-х роках
консерваторами можна було б назвати соціалістів, оскільки саме вони, як ніхто, боряться за збереження
існуючого устрою, тобто парламентарну демократію, тоді як консерватисти хочуть порвати з цією
традицією і провести зміни. Найперше консерваторам притаманна поміркованість як у темпі реформ,
так і в праці, методах боротьби, в обсягах цілей і вимог. Консерватор – ворог, як правого, так і лівого
радикалізму. «Консерватор–патріот, але не націоналіст. Консерватор – прихильник авторитету та пошани
влади, але ворог деспотизму(все одно, чи той деспот – абсолютний сатрап, чи всевладний і нестримний
демос). Консерватор цінує свободу, але ненавидить анархію, прагне поступу, і не зносить
експериментування, він релігійний, але уникає фанатизму, прив’язаний до миру, але не пацифіст, розуміє
важливість господарських питань, та не впадає у матеріалізм», – писав Януш Радзивілл. 29 Друга ознака
консерватизму – реалізм. Консерватори не живуть у світі ілюзій і фантазій, не вірять, що може існувати
якийсь один категоричний рецепт щодо суспільного устрою, держави і т.д. Консерватори не мислять
категоріями класовими, знають, що їхня доля пов’язана з долею цілісності, тому вони – прихильники не
тільки уряду, а загалом влади. Одна із рис консерваторів – уникати внутрішнього розбрату, бо такі негаразди
ослаблюють державу.

Януш Радзивілл і його колеги виступали за урегулювання господарських стосунків, оскільки в заможності
народу – гарантія миру у середині держави і ступінь її міцності на міжнародній арені. Зростання заможності
можливе лише в тому державному устрої, який має ґрунтовне опертя, головним чином на приватній власності
та індивідуальній капіталізації… Безперечно, велику роль відіграють і моральні чинники. Консерваторам не
притаманні егоїзм, плітки, інтриги, кар’єризм; для них насамперед – лояльність…

У лютому 1933 року у пресі Польщі обговорювалася дискусія, що відбулася в комісії закордонних
справ сейму. Головою цієї комісії був посол з Волині Януш Радзивілл. Його виступ друкували газети
багатьох європейських країн. Він констатував, що договір про ненапад між Польщею та СРСР – досить
важливий і відповідає інтересам обох сторін. А те що, майже одночасно такі договори з СРСР укладала
союзниця Польщі Франція і балтійські країни – додають упевненості Польщі. Цікава позиція Януша
Радзивілла стосовно приходу до влади Гітлера, якого майже всі поляки сприймали досить спокійно.30

Договір Польщі з Францією – підстава миру у Європі, а якщо Німеччина виступить за повернення своїх
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№ 5. Олика, 11 листопада у 30-ті роки. Урочистості з нагоди Дня Незалежності.

№ 6. Олика, 30-ті роки. День Незалежності. На передньому плані представник ощадно-
позичкового товариства «Каса Стефчика», за ним у військовому одязі: перший праворуч –

поручник Міхал Садура, другий – Едмунд Радзивілл.
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колоній, то і Польща діятиме у тому ж напрямку. Загалом, Януш Радзивілл скептично ставився до Гітлера,
мовляв, у його виступах головним чином демагогія, а не політичні думки, більше фантазії, аніж реалізму.
А останнє інтерв’ю Гітлера – «більше розраховується на внутрішній ефект, ніж на застрашення Польщі»
31. У відносинах з Італією, на думку Януша Радзивілла, Польща має чимало духовних зв’язків, які сильно
впливають на її ставлення до Риму. Багатьом у провладних колах не сподобався виступ у 1935 році
волинського князя і сенатора у сенаті, де обговорювався закон про амністію. Зокрема, йшлося про амністію
колишнього прем’єр-міністра Вінцента Вітоса, котрий аби уникнути ув’язнення покинув Польщу і мешкав
у Чехословаччині. Однак найбільше пліток та інсинуацій викликало згадування Янушем Радзивіллом
неспокійної ситуації на Волині протягом останніх років, проблеми у польско-українських стосунках і
національних меншин, особливо євреїв. У кулуарах одним з перших потиснув руку і подякував князеві за
чесний і сміливий виступ сенатор Остап Луцький(український військовий, політичний і громадський діяч,
член ЦК УНДО, посол зі Львівщини до сейму Польщі(1928–1935) та сенату (1935–1939). З цього приводу
тижневик «Wołyń», рупор волинського воєводи Генрика Юзевського, іронізував: « Остап Луцький – Януш
Радзивілл – Вінцент Вітос – це єдиний фронт. Не можна також дивуватися, що трохи пізніше до цього
єдиного фронту додалася московська радіостанція. Минулої неділі увечері диктор радіо читав цитати з
промови сенатора Радзивілла, прихильно коментуючи з погляду бачення доктрини Маркса і комуністичної
діалектики».32 Хоча звісно, газетним критикам олицького ордината було добре відомо: для консерватора
Януша Радзивілла комуністи були найбільшими ворогами. А кілька років перед тим, ставлення воєводської
влади до Януша Радзивілла було інакше. Після пленарного зібрання волинської парламентарної групи
Безпартійного Блоку(BBWR) під головуванням Гната Пулавського і за участю 16 послів та сенаторів від
Волині, ця ж «трибуна Юзевського» писала досить поважно про Януша Радзивілла. І не через те, що у
цьому зібранні взяв участь сам волинський воєвода і сфотографувався з представниками Волині у вищих
органах влади Польщі. Олицький ординат виголосив реферат про внутрішню ситуацію у Другій Речі
Посполитій та зовнішню політику, де Польща почувалася досить упевнено. «Ясна політика, сталий курс
злотого, боротьба з кризою та безробіттям – дають свої позитивні результати». Після смерті Юзефа
Пілсудського, на думку Януша Радзивілла, діяльність уряду змінилася в гірший бік. З’явилися репресії
проти критикуючих владу, почалася цензура. Один із керівників консерватистського руху – головний
редактор віленського «Слова» Станіслав Мацкевич сидів у Березі Картузькій тільки через те, що не був
згідний з політикою міністра Юзефа Бека… Мала проблеми і фінансована Янушем Радзивіллом газета
«Сzas».

За сприяння Радзивіллів у Олиці діяв філіал Польського просвітницького товариства – PMS(«Polskiej
Macierzy Szkolnej») , що займалося просвітництвом як серед молоді, так і серед дорослих серед дорослих.
Ще у 1925 році в містечку було організовано читання рефератів з найважливіших питань. І це робили не
тільки місцеві активісти, а й поважні гості з Варшави. 29 червня 1925 року з рефератом «Яка має бути
Польща» в Олиці, в місцевому театрі, мав виступити сам директор PMS – Юзеф Стемлер, однак гість
не приїхав через хворобу. Замість нього прибув відомий польський публіцист і поет Чеслав Янковський.
33 В Олиці побував і приятель Януша Радзивілла відомий тогочасний журналіст і письменник, а пізніше
дипломат, Ксаверій Прушинський, котрий на реальних фактах написав оповідання «Парашутний вітраж»,
у якому головний герой родом із Олики…

Варто додати, що Януш Радзивілл мав добру на той час освіту (навчався на юридичному факультеті
Берлінського університету та природничо-економічному факультеті Вищої Школи Лісництва в
Еберсвальде) і був не таким-то й великим магнатом, навіть не входив до сотні найбагатших людей
Польщі, робив великі видатки, зокрема, на доброчинність. Але він був з тих землевласників, що мали
резиденції у столиці(палац на вулиці Белянській, 14(колись музей Леніна, а тепер музей Незалежності).
Звичайно, як людина дуже зайнята, Януш Радзивілл у 20-30-х роках не мав можливості часто перебували
в Олиці. Плани Януша Радзивілла щодо його ординації ставали реальністю завдяки синові Едмунду, а
також Казимиру Скомпському, своєму другові ще зі студентських років, котрий приїхав на Волинь після
Першої світової війни, аби стати правою рукою князя і очолити цуманський тартак(до того – Казимир
Скомпський був директором державного лісництва під Гданськом). Протягом багатьох років на Оличчині
адміністративними справами князя Януша Радзивілла успішно займався Антон Камінський.

_____________________
1. Тижневик «Українська Нива», № 19 за 1936 р.
2. ДАВО, ф. 140, оп.1, спр.15. стор. 4-5 .
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№7. Олика, 1938 р. Голова олицького відділення Стрілецької Спілки «Стрілець» Тадеуш
Котович-Ейсмонд з донькою Анною.

№8. Мобілізація у серпні 1939 року. Князь Едмунд Радзивілл
і Тадеуш Котович-Ейсмонд – офіцери резерву на замковому дитинцю в Олиці.
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3. Газета «Życie Wołynia», № 49 за 1927 р.
4. Часопис «Wołyńskie Wiadomości Techniczne», № 3 за 1926 р.
5. Kozaczka Marian. // Gospodarka ordynacji rodowych w Polsce 1918-1939 r.
6. «Życie Wołynia»,  № 33 за 1927 р.
7. Газета «Ziemia Wołyńska», № 42 за 1932 р.
8. «Życie Wołynia», № 33 за 1927 р.
9. ДАВО, ф. 46. оп.9. спр. 4125.
10. «Українська Нива», № 11 за 1933 р.
11. «Українська Нива», №26 за 1936 р.
12. «Українська Нива», № 12-13 за 1935 р.
13. Газета «Wołyń», № 22 за 1935 р.
14. «Українська Нива», № 1 за 1936 р.
15. «Українська Нива», № 2 за 1936 р.
16. «Українська Нива», № 27 за 1934 р.
17. «Українська Нива», № 24 за 1934 р.
18. Часопис «Głos Wołynia», № 4 за 1922 р.
19. «Ziemia Wołyńska», №26 за 1929 р.).
20. «Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu». Warszawa, 1932, № 3854.
21. «Wołyń», №27 за 1934 р.
22. «Wołyń», № 35 за 1934 р.
23. «Głos Wołynia», № 4 за 1939 р.
24. «Wołyń», №27 за 1933р.
25. «Українська Нива», №15 за 1936 р.
26. Тижневик «Волинське слово», № 21 за 1937 р.
27. «Wołyń», №43 за 1936 р.
28. Тижневик «Życie Katolickie», №48 за 1935 р.
29. Газета «Czas» № 294 за 23 грудня 1933 р.
30. «Українська Нива», №8 за 1933 р.
31. Там само.
32. «Wołyń», № 1 за 1936 р.
33. «Życie Wołynia», № 30 за 1925 р.

Анатолій ГУРА (Олика)

ЕТИМОЛОГІЯ ТОПОНІМА «ОЛИКА» ТА ЙОГО ПЕРШЕ ПИСЬМОВЕ ДАТУВАННЯ

Ще донедавна і в наукових колах, і серед читацького загалу не піддавалося сумніву датування
перша згадки про Олику - грудень 1149 року. Саме ця дата тривалий час слугувала вагомою підставою
для неабияких гордощів оличан, які були глибоко переконані в тому, що їхнє рідне містечко усього лише
на кільканадцять місяців молодше від Москви, на той час столиці держави, яка охоплювала 1/6 частину
земної суші і називалася СРСР.

Не буду вдаватися в деталі й аналізувати, чи насправді Москва існувала в східноєвропейській тайзі
1147 року. Досліджень на цю тему існує чимало, тож кожен при бажанні може знайти прийнятну для себе
відповідь на це питання. Я ж переконаний, що Олика не тільки не молодша сучасниця Москви, а й набагато
старша за неї.

Декілька років тому до мене завітав незнайомий, середніх років чоловік, який показав мені невелику
срібну монету й запитав, що я про неї думаю. Озброївшись лупою, я уважно оглянув монету з обох боків.
Можете уявити собі моє здивування, коли з напису, вибитого на аверсі, стало зрозуміло, що відчеканили
цю монетку за часів римського імператора Адріана, який правив у ІІ столітті нашої ери! Простіше кажучи,
монеті було близько двох тисяч років. Зауважу принагідно, що денарій Адріана (а саме таку монету я
тримав у руках) не є нумізматичною рідкістю, а відтак серед колекціонерів особливої цінності не має.
Мого ж гостя цікавило саме те, скільки можна отримати за таку річ та чи варто її продавати. Я відверто
сказав йому, що на велику суму очікувати не доводиться, і пояснив, чому саме. Найбільше. на що міг
розраховувати мій гість – дві-три сотні гривень, проте така скромна сума його, очевидно, не влаштовувала.
Забравши монету, він подався геть у такому поспіху, що я не зміг ні за- фотографувати денарій, ні хоча б
зробити його прорисовку. Єдине, на що погодився незнайомець – сказати, де було знайдено монету.
Виявилося, що знайшов він її на власному городі у південно-західній частині Олики. Більше я його не
зустрічав, можливо, він і не був корінним мешканцем Олики, але, так чи інакше, завдяки йому я тримав


