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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
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у руках незаперечне матеріальне свідчення того, що майже два тисячоліття тому жителі цього краю
мали якісь зв’язки з Римською імперією, причому зовсім не обов’язково торгівельні, бо монета могла
бути й частиною воєнної здобичі. Так це чи ні – зараз достеменно судити важко, але, тим не менше,
можна впевнено стверджувати, що територія сучасної Олики, як і сусідніх сіл – Чемерина, Жорнищ,
Личан, Дідич – була заселена з найдавніших часів. Денарій імператора Адріана – вагоме, але далеко не
єдине тому підтвердження, адже й до сьогодні під час оранки на довколишніх полях з’являються на
білий світ кам’яні, а інколи й мідні знаряддя праці наших пращурів часів неоліту чи енеоліту.

Було б більш ніж дивним, якби ця місцевість не була заселена з прадавніх часів, надто вже
сприятливими для цього були природні умови. Тутешні поселенці могли займатися і виловом риби. І
полюванням у довколишніх лісах, від яких до нашого часу залишилися лише жалюгідні острівці та й,
зрештою, землеробством, бо тутешні, досить родючі грунти могли давати високі врожаї навіть при тих
способах обробітку, які ми, люди початку ХХІ століття, без достатніх на те підстав погордливо-зверхньо
називаємо примітивними й недосконалими. Не буду зупинятися на цьому більш детально, бо й без того
зрозуміло, що прогодуватися тут могло чимале за кількістю населення.

Проте повернемось до першої літописної згадки про Олику, яка донедавна жодних сумнівів чи
заперечень ні в кого не тільки не викликала, але й фігурувала як ключова у наукових та науково-популярних
творах олицької тематики.

У так званому «Іпатіївському літопису» є фраза: «ИЗЯСЛАВЪ ЖЕ ПОВhДh ОУГРОМЪ. И
БОЛЕСЛАВУ И БРАТУ ЕГО ИНДРИХОВb. И ТАКО ПОИДОША ПОЛКЪІ СВОИМИ.  ЛУЧЬСКА.
И ШЕДШЕ СТАША ОУ ЧЕРЕМИНА НА ЛЪІЧh.». Оце і є та перша літописна згадка про Олику,
яка жодним чином не викликала сумнівів у дослідників ні ХІХ, ні ХХ століття.

Сумніви з’явилися, коли 1990 року вийшов друком переклад «Повісті врем’яних літ», частиною якої
є «Іпатіївський літопис», авторства Леоніда Махновця. Перекладаючи на сучасну українську мову
відповідне місце літопису, автор подає цитовану вище фразу вже у дещо підкоригованому вигляді, вводячи
в оригінальний текст власні доповнення і уточнення: «А Ізяслав розповів ‹проце› уграм, і Болеславу, і
брату його Індрихові, і тоді рушили вони полками своїми од Луцька, і, пішовши, стали коло ‹города›
Чемерина на ‹ріці› Оличі». Слів, узятих у ламані дужки, в літопису немає, вони привнесені перекладачем.

Мушу визнати, що, читаючи вперше цей переклад понад двадцять років тому, я не сумнівався у
його правильності чи автентичності. Більше того, у 2000 році мені довелося познайомитися й
поспілкуватися на цю тему з археологом Святославом Терським, який у 80-х роках минулого століття
проводив дослідження на території сучасного села Чемерин, що розташоване за якихось півтора кілометра
від Олики. Саме у цій розмові я й висловив припущення, що власна назва містечка є похідною від гідроніма
«Олича» - назви річки, яка згадується у літопису. Пан Терський погодився з моїми доводами і вже
наступного року в його історичному нарисі «Олика», який, за задумом автора, мав започаткувати серію
«Літописні міста Волині», я прочитав, що «…в її основі лежить гідронім, який дав життя топоніму…».

Не наполягаю на тому, що пан Терський використав у своєму нарисі мою думку щодо походження
назви «Олика», для цього у мене немає жодних підстав. Схожі думки можуть з2 являтися у різних
людей, і це цілком природно. Настільки природно, наскільки зараз мені зрозуміло, що, вважаючи топонім
«Олика» похідним від гідроніма «Олича», помилялися ми обоє.

Щодо пана Терського можу припустити (лише припустити!), що він хотів-таки певним чином довести
пріоритетністьЧемерина щодо Олики. Адже сааме ця думка – спочатку був Чемерин, а вже згодом біля
нього виникла Олика – чітко прослідковується у роботі п. Терського. Проте чи безспірним є такий висновок?
Думаю, навряд. І не лише думаю, а й спробую це аргументувати, щоб не стояти на позиції «цього не
може бути тому, що цього не може бути ніколи». Все може бути, просто доводячи щось, треба бути
переконливим у своїх доводах, а не лише посилатися на чиїсь, навіть найавторитетніші, думки з того чи
іншого приводу.

Тому давайте ще раз уважно вчитаємося в текст літопису, причому не за перекладом, а за «Полным
собранием русских летописей» (далі – ПСРЛ) видання 1841 року. Про всяк випадок процитую частину
уривка ще раз: «…и шедшее сташа оу Черемина на лычh». У написанні назви «Чемерин» допущено
одразу декілька помилок, що й було сумлінно зафіксовано укладачами «ПСРЛ» на правому полі 387
сторінки: «передh лановъ Чемерина: ми зачеркнуто, ре передh лановъри, а надъ ринадписаноме».
Три помилки в одному слові можуть свідчити про те, що назва цього поселення була не знайома
переписувачеві, тому й допустився він одразу кількох помилок у доволі простенькому слові. Правда,
невдовзі свої помилки він побачив (а, можливо, йому на них вказали) і виправив їх відповідно до того
тексту, з якого переписував.
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Немає жодних сумнівів у тому, що тексти, опубліковані в «ПСРЛ», не оригінали, а копії, швидше
навіть копії з копій. Тому й доводиться миритися з тими численними явними чи не явними помилками, які
трапляються в текстах літописів. І цей факт – наявність помилок чи описок – є не тільки загальновідомим,
а й загальновизнаним.

Але якщо ми погоджуємося з наявністю помилок у текстах літописів, то чому б нам не припустити
існування ще однієї – двох помилок у цьому коротенькому тексті, а саме в написанні слова «личh»?
Літописи ХІІ – ХІVстоліть писалися, як відомо, так званим «уставом» або «напівуставом» - рукописним
шрифтом з дуже специфічним написанням літер кирилиці та ще й без розбивки на слова. З розділових
знаків використовувалися лише крапки, та й ті ставилися без будь-яких правил.

То чи не міг переписувач помилитися у написанні літер Ч («червь») і Ц («ци»), які в рукописному
«уставі» досить схожі? Думаю, що міг. У такому разі слово «лычh» дуже вірогідно могло б виглядати
як «лыцh», що досить певно підтверджується так званим «Хлєбниковським списком», де відповідна
назва подається вже як «Олицh». Окрім того, початкова літера назви - «О мега» - читається не як «О»,
а як «У», тобто фонема мала б звучати як «уличе» або «улице», а в називному відмінку, таким чином,
мало б бути «Улика», що цілком відповідає ужитому в літопису місцевому відмінку.

Про те, яка літера могла бути на початку назви, буде сказано дещо пізніше, а зараз лише констатуємо,
що перша літописна згадка про Олику датується все-таки 1149 роком. Сподіваюся, що мої доводи щодо
цього виявилися досить переконливими, так само, як і те, що ніякої «літописної річки Оличі», на якій
нібито стояв «город Чемерин», в природі не існувало, а булла річка Осенище, назва якої саме у такому
написанні фігурує на всіх доступних мені картах від ХVІ і до ХХ століття – російських, польських та
німецьких.

Якщо ми погодимося, що мова у літописній згадці йде про поселення під назвою «Олика» чи «Улика»
(наразі це не так важливо), то фраза стає цілком логічною і змістовною. Оскільки літописець у данному
випадку фіксував події військового характеру (йдеться, нагадаю, про розташування на постій значної
кількості воїнів – і руських, і їх тимчасових союзників угрів – мадяр), то для нього важливим було чіткоз
азначити тимчасову дислокацію цього чималенького воїнства та ще й з прив’язкою до місцевості. Ось і
з’являється у літопису «… і стали біля Чемерина на Олиці». Ще раз наголошую на тому, що слів «на ріці»
в літопису немає, отже, цілком очевидно, що літописець мав на увазі зовсім не якусь гіпотетичну річку, а
цілком реальнее поселення під назвою «Олика». Текст, щоправда, для кращого розуміння міг би виглядати
дещо інакше, без інверсії обставини місця, тобто «… на Олиці біля Чемерина», а не навпаки. У такому
разі «опорною точкою», логічним репером була б друга, а не перша назва. Між іншим, і до сьогодні існує
кількасот гектарне поле, розташоване між Оликою й Чемерином, на якому могло б зупинитися на
перепочинок і сааме військо, і коні, на яких воно рухалося.

А зараз спробуємо з’ясувати, як могла виникнути власна назва «Олика». Версій щодо цього існує
щонайменше чотири, принаймні саме стільки їх зафіксовано у «Вікіпедії».

Найбільш відомою, як, на мій погляд, і найбільш невірогідною, є та, що була «запущена» в обіг
священиком Аполлоном Сендульським ще в 1878 році. «Волынские епархиальные ведомости», що
видавалися в губернському центрі Житомирі, з номера в номер публікували описи церков єпархії з
короткими відомостями про міста й села, де вони знаходилися. Саме тут і з’явилася замітка отця
Сендульського «Местечко Олыка Дубенскаго уезда Волынской губернии», а в ній – повідомлення про
те, що назва містечка нібито походить від слова «лико» - луб’яного шару липової кори, що з давніх-давен
використовувався для виробництва личаків – взуття, більш відомого, мабуть, під російською назвою
«лапти».

Хибність версії А. Сендульського та його численних послідовників, завдяки яким вона переходить
з одного видання до іншого, полягає, на мій погляд, у нехтуванні кількох очевидних фактів, які чомусь не
беруться до уваги.

Факт 1-й. Личаки як взуття ніколи не були характерними для Південної Волині, це типовий атрибут
Полісся.

Факт 2-й. Липа - не надто розповсюджена деревна порода південно-волинських лісів. Тим часом
для виготовлення пари личаків необхідно зрубати щонайменше одне – два деревця, в залежності від їх
віку та якості кори. В результаті інтенсивної заготівлі «вихідного матеріалу» для в’язання личаків наявні
в довколишніх лісах запаси липи були б винищені впень ще за багато років до появи замітки в «Волынских
епархиальных ведомостях».

Факт 3-й і наразі останній. Середньовічні записи фіксують наявність в Олиці значної кількості
шевців, чим підтверджується факт перший – місцеві жителі ходили не в личаках, а у шкіряному взутті.
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Що ж ми маємо в результаті аналізу першого варіанта походження назви? Лише те, що тут було
некритично використано зразок «народної етимології», заснованої на випадковому співзвуччі слів «Олика»
і «лико».

Не витримує критики й така дещо екзотична версія, як походження назви «Олика» від тюркського
«aloka», що нібито перекладається як «долина» або «яр». Незрозуміло, щоправда, яка саме тюркська
мова мається на увазі, бо до цієї мовної групи належать мови дуже різних народів, починаючи від чувашів
у Поволжі й закінчуючи тувинцями на Алтаї. А в проміжку між ними розташовані ще й туркменська,
ногайська, татарська, киргизька… Щоб не втомлювати переліком усіх, скажу, що загальним числом
таких мов є аж двадцять дві. А з якої з них узяте оте слово «aloka» - відомо лише тому, хто його
запропонував. Зважаючи на історичні реалії, можна було б припустити, що це слово узяте з кримсько-
татарської мови. Але чому кримські татари повинні були давати назви волинським селам чи містечкам,
тим більше, що постійно вони тут ніколи не проживали, обмежуючись короткочасними набігами? І як
вони ці назви давали – всім підряд чи вибірково, одній лише Олиці? Як бачимо, питань більше, ніж
відповідей, тому й цю версію не варто всерйоз брати до уваги при визначенні основи назви «Олика».

То невже не вдасться нам знайти оту невловиму першооснову? Гадаю, вдасться, але для цього ми
знову повернемось до цитованого вже уривка з літопису, власне, до самої назви, яка стоїть у місцевому
відмінку і написана з грецьким  (О мега), а ця буква читається як «У», бо як «О» в грецькій читається
зовсім інша буква – «» (О мікрон). Тому зовсім небезпідставним буде припущення про те, що насправді
в оригіналі (чи у вихідній копії літопису) на початку слова могло стояти слов’янське «Оу», тобто більш-
менш первісне написання могло виглядати як «оулыцh». У такому випадку трансформація назви від
зафіксованої вперше до сучасної могла б мати приблизно такий вигляд:

ОУЛЫЦА – ОУЛЫ(Ч)КА – УЛИЧКА – УЛИКА – ОЛИКА.
Окрім усього іншого, на користь такої здогадки свідчить ще й інший, досить промовистий, факт.

Якщо запитати місцевого жителя, але не оличанина, а, скажімо, того ж чемеринця чи жорнищанина, куди
він прямує, то в 99 випадках зі 100 ви почуєте, що йде він «НАОлику», а не «ВОлику», хоча за нормами
усного мовлення мав би бути сааме другий варіант. Чи непроглядає з глибини століть те, що прадавня
Олика на початках свого існування булла вулицею, ба навіть вуличкою, тобто порівняно невеликою группою
будівель, розташованих одна біля однієї, утворюючи, таким чином, не що інше, як вулицю. До того ж,
Ввулицю не ходять, ходять НАвулицю. Очевидно, народна пам’ять у такий спосіб зберегла спогад про ті
давні часи.

Ще одним побіжним доказом на користь наведенного вище є й те, що у назві «Олика» назва падає
на другий склад, а ненаголошене «О» на початку слова вимовляється як щось середнє між «О» і «У»,
причому ближче до «У». ніж до «О». Мабуть, варто все ж таки визнати, що в першій літописній згадці
мова йде про населений пункт, який, тоді називаючись «Улика», за багато століть перетворився на
«Олику».
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Олександр ВЕРНИДУБОВ (Луцьк)

З ІСТОРІЇ ОЛИЦЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ

Кажуть, що у великих міст велика історія. Але, виявляється, що й у малих селищ чи містечок може
бути глибока історія. В цьому переконує невелике поселення Олика, яке давно вже стало предметом
уваги вчених і дослідників. Вісім з половиною століть, які пролетіли над цими землями, вкарбували в
історію краю й цілої України чимало славних сторінок.

Замок, церква, костел, в’їзна вежа — німі свідки історичних подій минулих століть. Вони пам’ятають
турецьку та монголо-татарську навали, хоробрих повстанців Северина Наливайка, які штурмували


