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У Любомльському районі Волинської облает 
є давнє поселення Олеськ. Проведене дослідження дозволяє вислови™ 
гіпотезу про пов’язаність його назви із князем Олегом (|943). Для цьогс 
запізнаємося з історію «тезок» цього села на терені українського Підгір’я.

Припліснеське Олесько 
Розташоване воно на давній межі Волині та Галичини, в сучасному 

Буському районі Львівської області.
Найдавнішу документальну згадку про цей город містить грамота 1366 

року. В ній йдеться про передачу Оіевгка польському королеві Казімєжові 
IV і. Протягом віків топонім майже не зазнав змін: Оіезгко (1390)2, Оіевхсс 
(1400)3, А ієбісо (1432)4, іп сіізгісіигп Оіезсепзів (1439)5, ОІеБгко (1469 /, 
Оіуезко (1515)7, ОІіевко (1578)8.

Походить він «від давньоруського імені Олегь (зі скандинавські >■ 
го Н е ^ і) . .. Олєжско > Олєско»9. Тобто, це поселення заснував або нг л 

володів якийсь Олег. Таке язичницьке ім’я у нас носили лише князі, і то 
не дуже часто. Так, до кінця XV ст. знаємо лише про 15 таких правителів 
на теренах України, Білорусі та Росії10. Є серйозні підстави пов’язати назву 
топоніму із особою знаного з літописної традиції князя Олега.

'Czuczynski A. Traktat ksiazat litewskich z Kazimirzem W. z г. 1366 // Kwartalnik histoiyczny. -
Lwow, 1890-R o cz .4 .-Z esz .3 . -  S.514,

2Akta grodzkie і ziemskie. -  Lw6w, 1872. -  T.3. -  S.86.

}Wyzniany. R. 1400 // Dodatek tygodniowy do ’’Gazety Lwowskiej” . -N 2 7 . -  S.108.

4Matricularum Regni Poloniae Summaria. -  Varsoviae, 1915. -  Pars.4. -  Vol.3. -  P.386.

5Akta. -  1883. -T .9 . -  S.54. 

6Zrodla dziejowt 

7Ibidem. -S .157 .

6Zrodla dziejowe. -  N. 18 -  Cz. 1. -  Warszawa, 1902. -  S.65 другого рахунку

7I!
"ibidem -S .6 3 .

9Худаш M. Jl. Українські карпатські та прикарпатські назви населених пунктів -  Київ, 1995.
-С .145 .

'"Войтович Л Княжа доба на Русі: портрети ел іти .-Б іл а  Церква, 2006.- С . 748.
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Як останньо встановлено, був він батьком св.Ольги, яка народилась у 

сусідньому із Олеськом Пліснеську11 (тепер с. Підгірці Бродівського рай
ону Львівської області). Олег доводився онуком данському правителю 
Гельґи, котрий наприкінці IX в. емігрував на Полаб’є12.

Правдоподібно, як і інші данські вікінги, він приплив на наші землі по 
І Пслі і Західному Бугу (відомий «шлях із варяг в греки» використовували 
нормани зі Ш веції та  Норвегії). Одружившись на доньці володаря Буди- 
мира, Олег отримав від нього землі сучасного українського Підгіря зі сто
лицею у Пліснеську. У ті часи він був найбільшим городом Слов’янщини, 
важливим пунктом трансконтинентального тракту, який простягався зі 
( ’ходу через Київ та  Краків до Праги. Значна частина цього шляху прохо
дила по річках. З Олеська бере свій початок р. Стрипа (яка називається тут 
Ліберцею), що згодом впадає у р.Прип’ять, яка, в свою чергу, вливається у 
Дніпро.

Виявлена археологами кераміка IX -  X ст. засвідчує проживання у 
Пліснеську переселенців із Полаб’я. Представники одного з тамтешніх 
племен -  плісняни -  і дали назву поселенню. На батьківщині ці західні 
слов’яни жили при одноіменних місті та річці13.

Згодом Олег перебрався до Києва, де співправив зі своїм зятем Ігорем.
Після їхнього спільного невдалого походу на Константинополь, зі своїм 

загоном Олег вдерся на терени Перської держави, де у прикаспійскому м. 
Берді 943 р. і загинув.

Бурхливе, насичене подіями життя цього вікінга спровокувало створен
ня про нього, говорячи сьогоднішньою термінологією, епічного бестселе
ра.

и Мицько І. Пліснеськ -  батьківщина княгині Ольги // Конференція «Ольжині читання». 
ІІліснеськ. 10 жовтня 2005 року. -  [Львів, 2006]. -  С.61-81; Його ж. Родовід княгині Ольги за 
піренейським епосом // Другі «Ольжині чигання». Пліснеськ -  Львів. 14-15 червня 2007 року. -  
Львів, 2007. -  С. 18-34; Його ж. Свята Ольга в епосі України //Треті «Ольжині читання». Пліснеськ. 
і 1 травня 2008 року, -  Львів,2009. -  С.27-39; Його ж. Пліснеський сюжет «Слова о полку Ігореві» // 
Чет верті «Ольжині читання». Пліснеськ. 16 травтш 2009 року. -  Львів, 2010.- С . 26-34; Його ж. До 
історії поширення у Європі переказів про княгиню Ольгу // П ’яті «Ольжині читання». Пліснеськ 7 
грання 2010 року. -  Львів, Броди. 2011. -С .3-12 .

121Іайновіші дані про князя Олега див.: Мыцько И.З. Датское происхождение князя Олега// 
hllp://conference.dansk.ru/content/view/28/39/

13 W^dzki A. Plisni // Slownik starozytnosci slowianskich -  1979. -  T. 4. -  S. 149;
Ejusdem. Plisnia II Slownik -  1979. -  T. 4. -  S. 149 -  150.
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Оповідями про його військові подвиги захоплювалась століттями вся 
Європа. Реальний Гельгі став у східнослов’янському епосі прототипом для 
таких героїв, як Ілля Муромець та Вольга Всеславич. У Західній Європі він 
відомий як Ож’є Данець та Гольґер Данске, руський князь Елігас, грецький 
ярл Іліас (Eligas; Elias; Elyas; Ilias; Der König Eligas von Rüssen). Окрім того, 
окремі епізоди, сюжетні лінії, імена його епосу закорінилися у фольклорі 
народів нашого континенту, від Норвегії і до Середземноморя.

Епос про Олега (і його доньку Ольгу) насамперед культивували варя
ги. сучасники нашого правителя. Правдоподібно, робили це і його далекі 
родички, доньки Ярослава Мудрого: дружина французького короля Анрі 
І Анна, дружина угорського короля Ендре І Анастасія та Єлизавета, коха
на жінка норвезького короля Гаральда Сігурдсона (що певний час жив у 
Києві). Як самі русинки, так і їх західноєвропейські нащадки, в яких вже 
текла кров загадкового східноєвропейського володаря, напевно популяри
зували перекази про свого героїчного предка.

Окремі фрагменти біографії нашого Олега використані у французь
кому епічному циклі, присвяченому Гійомові Оранському. Насампе
ред, у легендарній «Пісні про Аліскани», укладеній близько 1165 року. 
В ній йдеться про героя, який при допомозі велета розгромив сарацинів 
при замкові Aleschans /  Aliscans14. Дуже правдоподібно, що цей, так і не 
атрибутований дослідниками населений пункт, є нашим Олеськом. Крім 
співзвучності назв, аргументом на користь такого припущення може бути 
наступне. Існує биліна про Іллю Муромця і велета Святогора15. Не виклю
чено, що прізвисько останнього походило від давнього поганського святи
лища на Білій Горі, яка стоїть на межі земель Олеська та Пліснеська16.

Вочевидь, Одесько посередньо згадане і в биліні про бунт Іллі Му
ромця проти князя Володимира. Одного разу богатир прийшов на бан
кет до київського правителя. Його не впізнали і посадили поміж незнач
них гостей, при дверях. Ображений, Ілля Муромець назвався Нікітою 
Заолешаніном17, спровокував конфлікт та побив насланих проти нього Во
лодимиром богатирів.

http://www.chanson-de-geste.com/aliscans.htm

15Грушевський М. Історія української літератури. -  Київ, 1994. -Т .4 . - К и  1. -  195-197.

16Від назви сакрального поганського осередку Біла Гора згодом виникли такі топоніми 
Під-гірці та За-гірці.

17Былины. -  Ленинград, 1986. — С. 101-103.

http://www.chanson-de-geste.com/aliscans.htm


На думку російських дослідників, «прозвище «залешаие» встреча
ется в других былинах применительно к богатырям-мужикам; возмож
но, происходит от Залесской (т. е. Ростово-Суздальской) земли»18. Однак 
це не пояснює, чому у всіх записах згаданої биліни прізвисько звучить як 
«Заолєшанін», а не «Залєшанін».

Можна запропонувати інше тлумачення. У псевдонімі, як воно ведеть
ся, герой натякав на певні сторінки своєї біографії. Іменем Нікіта, яке 
грецькою означає «переможець», Ілля, напевно, хотів підкреслити свою 
богатирськість. «Заолєшанін», трансформоване в російському середовищі 
«З Олеска», мало вказувати на його походження з Олеська, або про його ж 
перемогу при цьому городі (згадку про яку зберіг французький епос).

Але вернімося до галицьких топонімів. Можливо, деякі з них походять 
від первісного Олесько. Проте потрібно взяти до уваги наступне. У пізніші 
часи схожі топоніми могли виводитись від чоловічих імен Олександр та 
Олексій, які мають спільні народні форми Олеш/Олешко, Олехно19: Олеш 
(1378)20, Олешко (1368, 1386)21, Олешинськи (1394)22 Оіезгсопе /О ^сЫ со 
(1388)23, Оіевгко (1443)24; Олехно (1342, 1347, 1388)25, Олехнович (1347, 
1359)26, ОІесЬпо/ ОІуесЬпо (150827, 156428, 157829).

В основі таких топонімів могли лежати і жіночі імена Олександра та 
Олена30 (носії останнього іноді уживали ще і друге ім’я Ольга) та власне 
Ольга31 (Вольга, Гольга). Останнє на Галичині і Волині поза князівським

І8Там само. -  С.506.

І9Словник староукраїнської мови XIV -  XV ст. -  Київ, 1978. -  Т.2. -  С.8

20Грамоти XIV ст. / Упорядник М.Пещак. -  Київ, 1974. -  С.58.

21 Там само. -  С .42,69.

22Там само. - С .  125.
23Zbior dokumentow malopolskich// Wyd. S. Kuras і I. Sulkowska-Kuras. -Wroclaw, 1969. -  Cz. 

4 .-S .2 3 4 , 236.

24Akta. -  1889.- T .  14. -  S. 104.

25Грамоти. -  С. 24, 25,26, 97.

2бТам само. -  С.26, 34.

27Zr6dla. -  S .I l l ,  116, 119

28Ibidem. -  S.200

29Ibidcm. -  S.72.

30Войтович Л. Княжа доба. -  С.749.

31Там само. -С .7 4 9



середовищем почало функціонувати лише з XIX століття32.
Отож, у Жидачівському повіті фіксується Holieszow (1515)33, Holeszow 

(1578)34, у Галицькому повіті -  також Holeszow (1578)35, а біля Тлумача 
Olesze (1578)36, у Коломийському повіті Oleszkow (1579)37. Без спеціальних 
досліджень важко встановити, яких з цих сіл стосуються топоніми: в Га
лицькому повіті Olesche / Olesze (143 8-144538), біля Теребовлі bonis Oleszko 
(1469)39, приналежний урядовцям Галича Oleschow (1469)40, власність Пе
тра Бучацького Alesche (1469)4' та зафіксовані 1515 р. у Галицькій землі 
Holoszkow та Holyesze42.

Схожі назви надибуємо і на Поділлі: одночасно у 1469 p. Olechow43, 
Oleszkowcze44 та Oleszkowicze45; Oloszkow (1474)46 та Krinicza Olyessa 
(1535) біля Жванця47. Остання назва цікава, бо зі св. Ольгою/Оленою в 
східнослов’янських епосах пов’язані «вода Єлена», «джерело Єлени», 
«Ольжин ключ»48.

,2Мені вдалося віднайти лише згадку про селянку Olcsza з 1458 p. (Akta. -  1889. -  Т.12. -  
S.437), з не дуже зрозумілою етимологією імені.

!ZrötMa. -  S. 164. Згодом воно було прилучене до Жидачівськоого повіту.

34Zrödta. -  S.78.

j5Ibidem. -  S.86.

36Ibidem. -  S.95.

37Ibidem. -  S. 102.

38Akta. -  1889 - T .  12. -  S.49. 96, 133, 188.

■ Zrödla -  S.37 другого рахунку.

40Ibidem. -  S .41 другого рахунку.

41Ibidem. -  S.38 другого рахунку.

42lbidem. -  S170, 171.

43Ibidem. -  S.56 другого рахунку.

44lbidem. -  S.58 другого рахунку.

45Ibidem. -  S.58 другого рахунку.

46Matricularum. -  1905. -  Pars.I. -  P.60.

47lbidem. -  1915. -  Pars.4. -  Vol.3. -  P.327.

48Мицько І. Пліснеський сюжет. -C .29-31 .
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Белзьке Олесько
Значно меньше таких назв на Белщині. 3 1 грудня 1388 року Павел з Род- 

занова отримав там у володіння низку сіл, і серед них O lesko..., Wolhovo, 
Zemno49. Перший з топонімів більше не згадується у документах. Мож
ливо, він ідентичний із розташованим біля Любачева с. Olesice (1531)50/ 
Oleszyce (1578)51.

Натомість тут є два села з унікальним для давніх Галичини та Волині на
звами, які утворились від жіночого імені Ольга. Згаданий у списку 1531 р.52 
Olhow ідентичний з Hulhow-им списку 1578 р.53, бо вони розташовані се
ред тих самих сіл. Його сполонізована назва звучить як Ulhowek/Ульгувек. 
Тепер це село Томашівського повіту Люблінського воєводства Польської 
Республіки.

Натомість не вдалось ідентифікувати згаданий лише в 1531 та 1532 pp. 
VolhowS4, який мав костел, і до парафії якого відносились села, розташовані 
на захід і південний захід від Варяжа.

Загалом же це район давньої норманської та київської колонізації. На
самперед про це говорить назва с.Варяж з його давнім с.Городищем. їхнім 
сусідом є с. Rusyn (1531)55. На думку Юрія Диби, схожі за топонімом 
населені пункти Русів та Русовичі (біля Будятич, місця народження св. Во
лодимира), «отримали свою назву від варяго-руських поселенців, спровад
жених київською адміністрацією на підконтрольну територію, для охоро
ни маетностей»56.

49Zbior. -  Wroclaw, 1969. -  Cz. 4. -  S.235, 236. Останній топонім цікавий тим, що повторює 
назву розташованого відносно недалеко від нього с.Зимно / Земно з відомим Зимненським мона
стирем.

50Zr6dta. -  S.249.

5llbidem. -S .210 .

S2lbidem. -  S.244.

53lbidem .-S .206.
54Ibidem. -  S.243. Ольговом у 1532 p. володів Анджей Ніщинський (Niszczynski Andrzej // 

Polski slownik biograficzny. -  1977. -  T.22. -  S .135). He ідентичний із Городищем Варязьким, бо 
воно також згадане 1531 року.

55Zrodla. -  S.243.

56Диба Ю. Літописне Будятино (про місце народження Володимира Святославовича та роз
ташування найдавнішої церкви Пресвятої Богородиці) //П ’яті «Ольжині читання». Пліснеськ. 7 
травня 2010 року. -  Львів, Броди, 2001. -  С.25.
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В свою чергу південним сусідом Русина є с.Перемисловичі (Przemisio' 
1531)57, назва якого, можливо, походить від роду Перемислідів, предк 
св.Ольги. А від імені її діда по матері -  Будимира -  могло походити назі 
сусіднього з ним с.Будинина(Висііпуп, 1531)58. А Маличі (Malice, 1531)S9  ̂
Белщині міг заснувати Мал Любечанин, дід князя Володимира Святославе 
вича. Та й с. Будятичі, місце народження останнього, розташоване за 45 к 
на північний схід від Варяжа60.

Любомльське Олесько 
Найдавніші задокументовані на сьогодні повідомлення в літературі пр 

це Oliesko/ Olesko походять з 145361 та 1462 років62. Не маючи доступу д 
їх першоджерел, важко сказати, кому воно тоді належало. Принаймні, ; 
XVI ст. частина маєтності залишалась у приватних власників, інша ста 
ла королівщиною і увійшла до Любомльськоого староства. Можливо, ц 
відбулось за старости Яна з Тенчина. Принаймні, його вдова Катерина 
Ласка судилася за село у 1543-1544 роках63. Наступний староста Станіслаї 
Мацєйовський (f l5 6 3 ) отримав частину села в 1558 р.64 і його вдова : 
дітьми володіла нею принаймні ще в 1564 р.65, разом з якимись Волковись 
ким та Василем Богушевичем Одеським66.

57Zr6dla. -  S.243

58Ibidem. -  S.243

59lbidem. -  S.242

60Диба Ю. Літописне Бздятино. -  С.23-27.

61Czamecki W. Rozwöj sieci osadniczej Ziemi Chetmskiej w latach 1451 -  1510 // Rocznik 
chelmski. -  Chetm, 1999. -  N.5. -  S.50. Висловлюю подяку Олександрові Остапюкові за вказівку 
па що публікацію.

62Kotacz M. Obraz gospodarki chlopskicj na obszarze ziemi Chetmskiej w swietle sredniowiecznych 
ksi?g s^dowych // До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 
70-річчя. -  Київ, Львів, 2004. -  Т.2. -  С. 138. З посиланням на: APL. -  Ksi^gi ziemskie chelmskie. -  
N2. -  Zapisy. -  Kartka 264.

“ Matriculamm. -  1915. -  Pars.4. -  Vol.3. -  P.201,214.

MUruski W. Rodzina. -  Warszawa, 1913.-T .1 0 .-S .9 0 .

65Zrodla. -  S. 188; Архив Юго-Западной России. -  Киев, 1890. -  4.7. -  Т.2. -С .361 .

66У 1569 р. згадується зем’янин Холмського повіту Василь Богушевич Олеський (Володи- 
мирський гродський суд. Подокументальні описи актових книг/ Укладач описів Г.Сергійчук. -  
Київ, 2002.- С .1 5 1 ,155).
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Є можливість дещо зістарити метрику цього села. У певному документі 
1427 р. згадується боярин зі Львівщини Сояяаггіп сіє Оіевко67. Свого часу я 
ідентифікував його маєтність як існуючий і у наш час Голешів (Но1езго\у/ 
01е5го\у)68. Підставою для такого твердження стали: схожість топонімів, 
розташування коло Голешова с.Козарів, унікальність для Галичини як наз- 
ни цього поселення, так і антропоніма власника. Однак, як з ’ясувалось, ще 
н 1419 р. король Ягайло записав на О іевгом е і па Козагупіс певну суму 
жидачівському старості Ленькові Зарубичеві69, тобто на той час села вже не 
належали Козаринові70.

Не могло в документі 1427 р. йтись і про припліснеське Олесько, яким 
до кінця XV ст. володіли або королі, або литовські князі. Від 1393 р. там 
розміщалась резиденція сестри Вітовта Ринґали ( |  перед жовтнем 1429 
р71). Від 1437 р. (1432?) старостою був Ян Сєнінський (|п еред  1477)72.

Не вдалось виявити слідів перебування Козарина на Белщині і тим са
мим пов’язаги з ним тамтешнє Олесько.

Згаданий боярин перебрався з Галичини на Волинь, де став відомим 
місцевим діячем73. Під 1458 р.74 є згадка про те, що він раніше записав як 
доживоття своїй дружині 100 гривень на половинах Одеська та Горок, які 
дозволив після її смерті віддати князям Чорторийським75. Щодо першого з 
сіл, то про його передачу не вдалось виявити жодних свідчень.

б7Однороженко О. Родова геральдика Руського Королівства та руських земель Корони 
І Іольської XIV -  XVI ст. -  Харків, 2009. -  С. 156..

68 Другі «Ольжині читання». Пліснеськ -  Львів. 1 4 -1 5  червня 2007 року.-Л ьвів , 2007. - С . 82.

<,9Radziminski Z.L Monografia хх. Sanguszköw. -  Lwow, 1906. -  Т. 1. -S .2 6 .

70Kozari раніше могли належати цьому бояринові чи його родині.

713аяць О. Князівна Рингала -  власниця Одеська // Треті «Ольжині читання». Пліснеськ. 31 
іравня 2008 року.-Л ьвів , 2009. -С .71-72.

72Гудима Ю, До питання про Одеську волость у XIV-XVI ст. // Другі «Ольжині читання» 
Пліснеськ -  Львів. 1 4 -  15 червня 2007 року. -  Львів, 2007. -С .8 0 .

73Не виключено, що він є героєм биліни про Казарина «из Волынца Галичья», який визво 
лив сестру з татарського полону (Миллер Вс.Ф. К былине о Козарине // Этнографическое обозре 
нис. -  Москва, 1909. -  Кн.78. -  С.49-77; Грушевський М. Історія української літератури. -  Киїї 
1994. -  Т.4. -  КнЛ. -  C. 148-150).

74Niesiecki K. Herbarz Polski. -  Lipsk, 1841. -T .6 . -  S.550.

75Архив Юго-Западной Росии. -  Киев, 1907. -  4.8. -  Т.4. -  С.28. Одена Бірюліна вказала меі 
місце розташування цього села, яке лежить на двох берегах Прип’яті.
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А розташованими на півночі Волині Горками Чорторийські володіли 
принаймні ще у XVI столітті76. Якщо з ’ясується, що у згаданих докумен
тах з Холмського земського суду за 1453 та 1462 рр. власником виступає 
дружина Козарина Резановича, то тоді можна буде говорити про 1427 р. як 
найдавнішу згадку про любомльський Олеськ.

Походження його назви тлумачать три місцеві відантропонімічні леген
ди. В одній «розповідається про Олеся, який підняв народ на повстання 
проти тутешнього пана. В честь ватажка і назвали люди своє село Олесь- 
ком»77. В другій йдеться про те, як донька старійшини села Олеся завела 
ворогів у непрохідні болота і з ними загинула78. Попри певне літературне 
нашарування (повторення подвигу Івана Сусаніна), тут, вочевидь, зберігся 
в переробленому вигляді сюжет із епосу, пов’язаного з княгинею Ольгою. 
Його героїня задля врятування міста (батькового) мужньо тримала оборо
ну чи одружувалася з предводителем нападників79.

Цікаві сюжетні елементи містить третя народна традиція. Про неї є лише 
коротке анонімне повідомлення на сайті райради, на жаль, без посилань. 
Отож, говориться про «урочище «Городище», в якому за сільськими перека
зами перебувала одна з частин київської дружини під керівництвом княжи
ча Олеся»80. Те, що тут не згадується Олег Віщий чи деревлянський князь 
Олег може говорити про оригінальність передання і його нелітературне по
ходження, із прадавніх переказів. Цікаво, що вислів «київський княжич 
воїн» відбиває статус Олега у Києві. Він був, за арабською термінологією, 
субанджем, заступником основного володаря (Ігоря) у військових спра
вах81.

76ІЦе в 1546 р. Горками володів Олександр Чорторийський (Археологический сборник доку
ментов, относящихся к историии Северо-Западной Руси. -  Вильна, 1867. -Т .1 . -С .6 9 , 71; W olff J. 
Kniaziowie litewsko-ruscy od konca XIV wieku. -  Warszawa, 1895. -  S .23 ,26)

77Солодуха О. Легенда про село Олеськ // Радянське життя. -  Любомль. -  1987. -  N1. Цю 
публікації мені надав Олександр О статок.

78Солодуха О. Легенда. -N 1 -2 .

7,Мицько І. Пліснеськ. -  С.68-71; Його ж. Свята. -С .7 -34 . Його ж. До історії. -  С.6.

“ історія міста, селища та сіл Любомльського району http://lbmrada.lt.ukrtel.net/l htrnl

8ІКрюков В. Чи знали арабські автори IX -  X століть про Карпати і карпатських слов’ян // 
Україна в минулому. -  Київ, Львів, 1993. -  Вип.4. -С .1 3 .

http://lbmrada.lt.ukrtel.net/l
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Таким чином, у другій та третій легендах, правдоподібно, збереглись 
друзки епосу про князя Олега та його доньку, княгиню Ольгу. А це може 
означати наступне, або село засноване самим князем, або людьми з-над 
Ліберці.

У всі часи переселенці на нові місця часто переносили деякі назви 
своєї батьківщини. У нашому випадку це, можливо, проявилось не тільки 
у топонімі волинського поселення, але і граничного з ним с. Перевали 
(І’гге\уа1у), яке могло бути скороченим варіантом назви с. Переволочної, 
важливого пункту в околицях припліснеського городу. Олена Бірюліна 
тернула мою увагу на річку Плиску, яка протікає недалеко від любомльсь- 
кого Олеська82, вливаючись згодом у р. Прип’ять. Цей гідронім міг винику- 
і и під впливом племінної назви засновників Пліснеська.

Остаточно підвердити гіпотезу про заснування волинського Олеська 
князем Олегом чи переселенцями з його маєтності можуть дослідження 
місцевого фольклору. Але особливо серйозним аргументом було б вияв
лення археологами поселення X ст., з матеріалами, ідентичними тим, які 
інайшли в Пліснеську, першій столиці цього правителя.

82Словник гідронімів України. -  Київ, 1979. -  С.429.
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