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ПОЛІСЯНИ 

Книга 2-а 

Передмова 

Пролітали дні, минали десятиліття. Старі повмирали.Поставали живими героями з 
билин і легенд. Тоді героїв не треба вигадувати. Покоління змінювалось 
поколінням. Але спокон віків  жив на болотах у лісі, на сухих островках, поліський 
люд, поліська свідомість. Вона лишилась  із роду в рід, як спадковість.. Сини 
ставали батьками, дідами і прадідами, а рід обновлювався. Мабуть жоден народ, 
коли б йому судилася доля поліщуків, не вижив би. А поліщук, полісянин вижив. 
Вмирали люди, жила свідомість. 
Жили полісяни тому, що споконвіку прилипли до землі свого краю, як бджоли до 
цвіту. Полісянин глухнув і сліпнув  від роботи на землі. І ніхто їх не міг відірвати від 
землі. Про землю він все знає , яка вона добра і щира, до того, хто до неї добрий і 
щирий.Земля платила полісянам за любов тим, що не дала згаснути його пам яті. 
Одним, єдиним героєм Полісся є його народ. Десь колись не вмілося шанувати 
своїх синів і полісяни ділилися з іншими народами. Були часи, коли поліщук  в гіркі 
обіймі розробника торфовищ, пана чи єврея – корчмаря. І пропивалася  дідівська 
земелька  І з порожньою мандрували поліщуки по інших землях. Корчмарі були 
дуже лагідні до щедрих полісян, задурманених горілкою. Адже поліщук, коли 
заливається горілкою, то вже заливається, не шкодує пропити землю і худобу. 
Війна встелила поліські ліси вбитими. Поліщуки брали до рук зброю і знову лилася 
кров і знову окупація і знову боротьба за волю. 
Любіші полісянам ліси, аніж сусідньому люду степи і пагорби. Добре їм тут, так 
добре, що заздрять приходьки. Адже на Поліссі найкраща картопля- другий хліб 
для українця 
Земля має велику силу. Найбільшу від усього живого, Може навіть і від 
всемогутнього Бога. Земля терпляча, тож не ображай лиця землі. Бо впадеш у 
великий гріх і земля безплідною стане. Не вродить ані картоплини, ані збіжжя, ані 
вівса пісного. 
Земля – лікар. Мій дід Василь Ковпак відкриту свіжу рану  замазував глиною. І 
ніхто в селі з цього не сміявся. Не лякався смерті. Бо так чинили інші. І рана 
швидко – швидко гоїлася. До будь – якого болючого місця дід Василь прикладав  
глину і біль стихав, як рукою знімало. А від рани з недовгим часом  навіть і сліду не 
лишалося.Дід прикладав глину навіть до голови, коли боліла, адже аптеки у селі 
тоді не було. 
У кожного роду людського є своя земля. Немає народу без землі. 

Як же появилася наша земля? 

Геродот, який жив понад 2400 років Геродот писав про море у цих нескінченних 
лісах. Море, з якого у височінь стирчали велетенські секвої: лоскотали вершинами 
небо і воно сміялося, реготало до сліз і ті сльози рясними патьоками спадали на 
землю, а море від того — ще ширшало. Мабуть усі освічені люди знають 
Боплана. Так от, він писав про славетні часи, коли Київ був схожий на Прип’ять, а 
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саранча в цих лісах розвелася така, що хапала за рукави необачних паломників, 
підіймала і відносила в небо — годувати малих саранчат на гострих Житомирських 
скелях. 
Боплан, кажу, теж писав про море: у сиву давнину воно підступало до лівого 
берега Дніпра. Писав про старі якоря у полях за сто кілометрів на схід. І писав не 
просто так. Знаєте, питаю, про Каспійську трансгресію? Так отож. 
Тільки солоні води Каспію відступили, по висохлому дну зі сходу прийшли кочові 
племена трипільців на мохнатих слонах і на березі Поліського моря — заснували 
столицю. 
Думку про існування північніше Скіфії заболоченої місцевості з великим озером чи 
навіть морем пізніше повторили всі стародавні географи. 

Полісся 

 Цікаво, що через триста років після Геродота відомий учений Птолемей 
накреслив першу карту Полісся, на якій зазначив його центр — місто Леін (дехто 
вважає, що то був теперішній Пінськ). На ній чітко видно, що велика західна 
притока Борисфена (мабуть, Прип'ять) витікає з величезного озера Амадока (чи не 
Світязь?). 
 Полісся вражало уяву європейців своєю таємничістю і загадковістю. З'являлися 
повідомлення і навіть книги, в яких мова йшла про «дива» і «страховиська» на 
Поліссі. Німецький мандрівник Х століття Дітмар, перебуваючи в околицях Турова 
на Прип'яті, згадує про «море, повне злих духів»: тутешній «апостол» виганяв їх, 
кидаючи в глибину камінь, намазаний «святими оліями», і вливаючи свячену воду. 
Про літаючих ящерів та драконів, які начебто не іимерли на Поліссі, писалося ще 
на початку XVIII століття. 
 Минали віки, а про Полісся в Європі знали все так же мало На карті Гастальдо 
(1548 рік) велике озеро зображено на заході Полісся. З нього беруть початок 
Прип'ять і Німан. Через ріки Горинь і Случ воно сполучалося з іниим великим 
озером на півдні. Ще одне водоймище зазначено на північний захід від нинішнього 
Мозиря. На цій карті уже бачимо і ряд населених пунктів, зокрема Луцьк, Камінь-
Каширський, Вижву, Степань, Дубровицю,Немовичі, Володимир-Волинський, 
Пінськ, Овруч. 
 Пізніших мандрівників дивувала безліч озер і непрохідних боліт. І сама собою 
напрошувалась думка, що ті озера й болота — залишки колишнього моря. Чи не 
перший про це заговорив польський геолог Станіслав Сташіц, який наприкінці 1805 
року на засіданні Варшавського товариства друзів наук так згадав про Полісся: 
«Ціла та країна — нова земля, що недавно вийшла з-під води...» 
  
Доказом цього він вважав те, що нібито «в озерах води більш-менш солоні, 
рослини і риби близькі до морських». 

Легенди  

С. Сташіц, мабуть, перший написав, що на Поліссі знаходили уламки великих 
кораблів. Це заперечив журналіст Казимир Контрим, який приїхав сюди у 1829 
році. «Стверджують, що в дуже посушливі роки на болотах часто знаходили 
рештки кораблів і якорі,— писав він у своєму дорожньому нарисі.— Один з тих 
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уламків — передню частину корабля, особливо згадувану віддавна,— нібито 
знайдено поміж Кожан-городком і Давид-Городком років сто тому; він зберігався в 
одному з магнатських будинків і славився оздобною різьбою». Журналісі ніде не 
міг знайти подібних речей і запевнив читачів, що все це вигадки. А тим часом 
легенда про море і кораблі у пущах, яку і він почув на Поліссі, все ширилась. 
Білоруський етнограф А. Сержпутовський наприкінці XIX століття записав таку 
розповідь поліського селянина: «Бачите, які у нас нетрі, які багна: цілий тиждень 
іди» 
 На основі фантастичних перекручень фактів народжувалася легенда про Пінське, 
або, як ще його називали, Геродотове море. Визначний учений, професор з Вільно 
Е. Ейхвальд вперше спробував науково узагальнити набуті знання про 
походження Полісся, але потрапив у полон легенди. У 1838 році він заявив, що на 
місці Полісся ще й в історичний час існувало море, добре відоме Геродоту. 
Меотийське озеро, описуване Геродотом,— це, мовляв, не Азовське море, а 
Пінське. Його сліди—озера Погост, Нобель, Люб'язь, Вигоновське, Князь (нині 
Червоне) та інші. 
 Після цього легенда перетворилась у наукову гіпотезу, яку прийняли за істину. 
Навіть В. В. Докучаєв писав: «Ми нічого не маємо проти припущення Ейхваль-да, 
що в Поліссі ще в історичні часи існувало величезне озеро, згодом воно могло 
обміліти, розділитись на окремі озера і відкриті болота». Але він застерігав, що це 
припущення не має достатнього наукового обгрунтування. 
 Догадку Ейхвальда і вимисли його послідовників піддав критиці П. А. Тутковський. 
Подальші геологічні дослідження, проведені сучасними методами, підтвердили 
його правоту: море, зв ічайно, тут було, але не в історичний час. Учені зійшлись на 
тому, що нинішнє ландшафтне обличчя Полісся створили льодовик і його води. 
  
Де ж корінь легенди про море, яка захопила в полон багатьох учених? Ще в 
середині XIX століття письменник Ю. Крашевський писав: «Болота, що оточують 
Пінськ, безліч рік і річок, які пересікають край, і весняні їх розливи, що затоплюють 
величезні простори, були, очевидно, причиною існування і нині переказу, що 
колись Чорне море доходило до самого Пінська». 
 Буйні весняні розливи — прикметна риса Полісся, про них згадується у Галицько-
волинському літописі та багатьох пізніших писемних документах. 
 У 1238 році галицько-волинські князі припинили похід на ятвягів. Причиною стало 
те, що «ріки дуже розлилися». У 1259 році влітку татари не змогли оволодіти 
Луцьком, бо «вода в Стиру була велика». У 1840—184) роках Прип'ять «запила 
простір завширшки 20—ЗО верст по лугах, полях і лісах». Унікальним 
гідрологічним явищем назвав український учений Г. І. Швець весняну повінь 1845 
року. Тоді в Луцьку «прибулою водою в ріках Стиру і Глушиці було залито 99 
різних будівель, зруйновано цілком 3 будинки і 4 млини». «Бешкетували» ріки в 
1875, 1886, 1891, 1913, 1932, 1974, 1979 роках... 
 Чому ж усе-таки утворюється це «море»? Поліщуки у давнину вірили, що 
винувата в цьому велетенська риба Малімон, яка тримає на своїй спині землю. 
Коли у риби заболить те місце, в яке упирається земля, то вона пересуває землю 
на інше місце. Тоді суша піднімається над водою чи опускається у воду — так 
чергуються посушливі і «розливні» роки. При цьому бувають і землетруси. 
 А ось як по-науковому пояснив причини повеней Й. І. Жилінський, який в 1873—
1898 роках очолював Західну експедицікз по осушенню боліт: «Головні південні 
притоки Прип'яті Стохід, Стир і Горинь течуть ніби по радіусах до центра і 
впадають біля Пінська на дуже незначній одна від одної відстані; в цю ж частину 
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Прип'яті впадають і головні її північні притоки: Ясельда, Бобрик, Лань і Північний 
Случ. Ріки ці, що мають у верхів'ях своїх швидку течію, вступивши в поліську 
рівнину, течуть у низьких берегах повільно, і при зустрічі з найменшою 
перешкодою... вода виступає з берегів і розливається по прибережній низині. Така 
перешкода передусім виникає від різночасного скресання Прип'яті і її правих 
приток. Коли починається танення снігів у південних частинах Волинської 
губернії... праві притоки Прип'яті несуть масу води, яка, зустрівши в ній лід, ламає 
його, виступає з берегів, заливає широкий суцільний простір між Пінськом і 
Туровом». 
 Отже, «море» виникає завдяки рівнинності Полісся, особливо його центральної 
частини, слабкому ухилу рік Ч нижній течії і значному — у верхній і, нарешті, 
застою води в Прип'яті, яка не встигає «здати» її в Дніпро… 
Та повернемось до опису поліщуків, полісян, підлісян. По різному вони сбе 
називали, в залежносі в якому географічному місці Полісся вони жили. 
Та хоч мій не навчений був читати всього того, про що написано  про їхній край в 
книжках. Але він добре знав те, чого немає, а може бути. Він завжди вірив у 
невезучий день, ненавидів напасть. Адже він він добре знав, що він з древніх слов 
ян. 

Перші сліди 

Перші сліди перебування людини на території теперішнього Сарненського району 
відносяться до стародавніх часів. На лівому березі Случа, там, де тепер 
розкинулися квартали районного центру, археологи виявили стоянки первісних 
людей доби неоліту. Тут знайдено кам'яні знаряддя праці, уламки глиняного 
домашнього посуду, виліпленого вручну, без допомоги гончарного круга. Серед 
знахідок - добре відшліфований молот з висвердленим отвором для деревної 
рукоятки, кременеві ножі та наконечники списів. На піщаних дюнах, поблизу села 
Кричильськ у 1951 р. В.І. Канівцем виявлено стоянку мезолітичної доби. Біля мосту 
по дорозі до с. Корост – поселення гребінцево-накольчастої кераміки, виявлене у 
1929 році. Також тут розміщується давній курганний могильник. У курганах 
знаходять кам’яні знаряддя праці. А на південь від села, на березі р. Мельниця – 
давньоруське городище, оточене земляним валом. Місцеві жителі так і називають 
цю місцевість – Городище. 
 
Поселення, назви яких збереглися до наших днів, виникли на території району в 
основному після утворення держави східних слов'ян - Київської Русі. Державне 
об'єднання східних слов'ян, призвело до зміцнення економічних зв'язків між 
окремими частинами Русі, сприяло розвитку торгівлі. Одним з торговельних шляхів 
стала досить повноводна тоді річка Горинь, по якій купці на невеличких суднах 
перевозили товари до Польщі, у прибалтійські країни. На цьому водному шляху, по 
берегах ріки, і виростали поселення. Майже всі вони згодом стали великими 
селами, деякі з них існують понині. 
 
Межиріччя Горині та Случа довгий час зоставалось незаселеним. Проникненню 
сюди людини заважали непролазні ліси та великі болота. В період монголо-
татарської навали тут з'явилися дворища, які поклали початок поселенням, що 
згодом переросли у села. Таке походження мають, зокрема, розташовані на 
південному заході району села Угли та Убереж. Дістатися до них у давнину можна 
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було лише у бездощове літо, або взимку, коли морози сковували поверхню 
великих боліт-трясовин. 
 
Полісся приваблювало давніх людей достатком риби у водоймах, дичини, ягід, 
грибів, їстівного коріння. Заливні луки і величезні пасовища сприяли розвитку 
скотарства. А ріки, густі ліси, непрохідні болота надійно захищали від нападу 
ворогів. 

Волинь 

Вчені переконують, що назва «Волинь» походить від однойменного слов’янського 
племені та міста Велинь чи Волинь (нині Городок над Бугом на території Польщі). 
Поняття «Волинська земля» вперше зустрічається в літописі під 1077 р. 
Землі Волині були заселені з давніх давен. Перші поселення у басейнах південних 
річок Прип’яті і верхів’ях Західного Бугу виникли ще в епоху пізнього палеоліту 300 
– 200 тис. р. тому. Відомі пам’ятки ранньопалеолітичної доби (35 – 10 тис. р. тому), 
мезоліту, неоліту, енеоліту, епохи бронзи та залізного віку. 
Давньослов’янський період історії Волині (І ст. до н.е. – ІХ ст. н.е.) позначився 
існуванням групи археологічних культур (Зарубинецька, Празька, Луки 
Райковицької, Черняхівська і таких інших). 
Згадка про давньоруську землю Волинь зустрічається у джерелах давньої України-
Руси, зокрема, «Галицько-Волинському літописі», «Повісті минулих літ», «Слові о 
полку Ігоревім». Першу писемну згадку про волинян в історичних джерелах 
давньої України – Руси знаходимо в найдавнішому літописі «Повість минулих літ», 
де вказується місце проживання тодішніх волинських племен: «… бужани сиділи 
по Бугу, а потім же волиняни». І далі: «Дуліби тоді жили по Бугу, де нині волиняни 
…». 
В Іпатіївському літописі під 981 р. зазначається, що земля дулібів-волинян входить 
в Київську Русь. Князь Володимир Великий (Святий) заклав місто неподалік від 
давнього городища Волинь і назвав його Володимиром. Першим волинським 
князем, який перебував на княжому престолі у Володимирі з 988 р., був його син 
Всеволод згадується у «Повісті минулих літ». Згодом на Волині княжили 
Святослав Ярославович, Олег Святославович, Святополк Ярославович. Понад 
200 років княжила на Волині династія Мономаховичів, яку започаткував онук 
Володимира Мономаха князь Ізяслав (1136 – 1154 рр.). За його сина князя 
Мстислава Ізяславича у Володимирі було споруджено Успенський собор 
(Мстиславів храм), який став усипальницею волинських князів. Будучи столицею 
однойменного, а пізніше Волинського та Галицько-Волинського князівств місто 
Володимир залишалося державним, адміністративним, торговельним і культурним 
центром не лише Волині, а й сусідніх князівств і земель. 
У 1199 р. князь Роман Мстиславович (1173 – 1205 рр.) об’єднав Волинські і 
Галицькі землі в єдину Галицько-Волинську державу, проводячи при цьому 
активну зовнішню політику. Нова держава досягла найбільшого розквіту за князя 
Данила Галицького (1205 – 1264 рр.), який мав великий авторитет у Європі, 
проводив боротьбу проти монголо-татар і одержав королівську корону. На кінець 
ХІІІ ст. за літописними даними в державі було близько 80 міст, які були значними 
центрами ремесел і торгівлі, форпостами у боротьбі з ворогами, серед них: Луцьк, 
Холм, Галич, Белз, Володимир, Устилуг, Камінь, Турійськ, Чорторийськ та інші. 
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У 40 – 60 рр. XIV ст. Волинь потрапила під владу Литви і частково Польщі. Луцьк 
став столицею Волині і другою після Вільно столицею Великого князівства 
Литовського. У Луцьку осів князь Любарт Гедимінович, з іменем якого пов’язана 
розбудова Луцького замку (1337 – 1383 рр.) і, зокрема, будівництво мурованого 
Верхнього замку. Оборонні укріплення на цій території існували вже на час першої 
згадки про місто в Іпатіївському літописі у 1085 р. 
Найбільше піднесення міста припадає на XV ст. Міжнародний авторитет Луцька, як 
другої столиці Литви, був підтверджений проведенням тут у 1429 р. з’їзду 
європейських монархів, де вирішувались питання оборони Європи від турків та 
коронації Великого Литовського князя Вітовта. Ця подія стала знаковою, як для 
Волині, так і для всієї Європи. У середньовічному Луцьку було досягнуто 
домовленостей принципово нової якості з оборони та розвитку європейських країн. 
Як тоді, так і сьогодні актуальними були і залишаються спільна безпека та 
забезпечення вільного економічного розвитку європейських держав. Вивчення 
найкращих надбань минулого має допомогти нам максимально ефективно 
рухатися цим шляхом. Використовуючи досвід минулого, Україна нині впевнено 
повертається у Європейську спільноту. 
Наступний князь Свидригайло княжив у Луцьку, як удільний князь Волинський. При 
ньому стабілізувались торгівля, землеробство, ремесло. 
У XV – XVІ ст.ст. міста Волині отримують Магдебурзьке право, розвиваються 
ремесла і торгівля. За Люблінською унією 1569 р. Волинь у складі Литовського 
князівства увійшла в новостворену державу Річ Посполиту. Створюється 
Волинське воєводство з центром у Луцьку. Найбільш вагомим політичним 
наслідком Люблінської унії для Волині, як і України загалом, було її об’єднання в 
складі єдиної держави. 
Історія Волині пов’язана з діяльністю ряду відомих князівських родів, зокрема, 
багатого і впливового роду Острозьких. Князі Костянтин і Василь Острозькі були 
родоначальниками знаменитої Острозької Академії (1578 р.), захисниками 
православної церкви. 
Кінець XVІ – початок XVІІ ст.ст. характеризується посиленням національного і 
релігійного гніту Польщі, що викликало збройні повстання в Україні та Білорусі, 
найбільше з них 1594 – 1596 рр. під проводом Северина Наливайка. Збройні 
виступи вилились у визвольну війну українського народу під проводом Богдана 
Хмельницького. Під Берестечком на Волині 28 червня – 10 липня 1651 р. 
відбулася найбільша битва часів війни між селянсько-козацькими військами і 150-
тисячною польсько-шляхетською армією. 
Важливу роль у боротьбі проти національного і релігійного гніту відіграло Луцьке 
Хрестовоздвиженське братство, створене у 1617 р. Видатними діячами братства 
були поет Данило Братковський, митрополит Київський Петро Могила, гетьман 
Іван Виговський, іконописець Йов Кондзелевич. Серед фундаторів братства були 
Марина Мазепина – мати гетьмана Івана Мазепи, Галшка Гулевичівна, гетьман 
Петро Конашевич- Сагайдачний. 
Після третього поділу Польщі 1795 р Волинь входить у склад Росії. У 1797 р. 
створюється Волинська губернія. 
.У різні історичні періоди Волинь ставала ареною військових дій. Під час 
Вітчизняної війни 1812 р. на Волині в районі Луцька, Рожищ і Ковеля вела бойові 
дії проти французьких військ російська армія на чолі з генералом О. П. 
Тормасовим. У роки Першої світової війни через Волинь декілька разів проходила 
лінія фронту між російськими і австро-угорськими військами. У 1916 р. під Луцьком 
було здійснено одну з переможних операцій російської армії, відомої у військовій 
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історії, як Брусиловський або Луцький прорив. У результаті революційних подій 
1917 р. і громадянської війни за Ризьким договором 1921 р. Волинь майже на 20 
років потрапила під владу Польщі. У вересні 1939 р. вона входить до складу 
Української РСР. 
У роки Другої світової війни, під час окупації Волині фашистською Німеччиною, 
край зазнав великих втрат. Було знищено 165 300 жителів області, понад 30 тис. 
волинян вивезено на каторжні роботи до Німеччини. Спалено і знищено 107 
волинських сіл. Волинь стала центром опору проти загарбників, партизанським 
краєм. Тут діяло більше 50 партизанських загонів і з’єднань. На Волині 
формувалася Українська Повстанська Армія, яка боролась за незалежність 
України. 
У повоєнні роки трудівники краю піднімали з руїн і попелу міста і села Волині, 
відновлювали народне господарство. За роки радянської влади Волинь стала 
аграрно-промисловим краєм. 
З серпня 1991 р. Волинь – невід’ємна складова частина незалежної України. 
 

ХТО ПРЕДКИ ВОЛИНЯН? 

 

 

Чи часто ми задаємо собі питання: «Хто ми? Чиї сини? Яких предків?» В час, коли 

світ не перестає нас дивувати все новими і новими досягненнями, коли ми 

перебуваємо в полоні інформаційних технологій, на жаль, все рідше згадуємо, 

якого ми роду-племені, де наші витоки, чи міцне наше коріння. 

Це і надихнуло мене до написання  дослідницької статті. Адже знати історію 

рідного краю, шанувати звичаї предків, напитися з джерел їхньої мудрості – ось що 

про що ми не повинні ніколи забувати. 

Вивчення археологічних пам’яток Древлянської землі має спільну історію з іншими 

регіонами нашої країни. 

Слід відзначити, що з середини X ст. древляни втратили свою автономію та 

увійшли до складу Давньоруської держави. їх землі з XI ст. стали органічною 

часткою Київської землі – головного домену великокнязівської влади. Тому терміни 

«древляни», «Древлянська земля» по відношенню до пам’яток XI – XIII ст. є 
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умовними поняттями і використовуються в моєму дослідженні для розв’язання 

об’єктивних завдань – на прикладі компактної території з’ясувати історико -

культурний розвиток регіону, а також загальні закономірності та відмінності, що 

характеризують його по відношенню до іншого східнослов’янського світу. 

У географічному відношенні племінна територія древлян наприкінці І тис.н.е. 

охоплювала, головнимлином, зону Українського Полісся на Дніпровському 

Правобережжі в межиріччі Горині, Случі, Тетерева і Дніпра. 

Наприкінці  І тисячоліття н.е. древляни заселяли величезні лісові масиви поліської 

зони Дніпровського Правобережжя, виправдовуючи, таким чином, свою племінну 

назву, яка означала буквально – лісовики, лісові люди. У трьох випадках з 

чотирьох племінні межі Древлянської землі були зумовлені природними бар’єрами. 

На сході від сусідніх полян їх відокремлювала смуга сильно заболочених лісових 

масивів вздовж течії річки Здвиж. Так само визначався кордон на півночі, де 

древляни і дреговичі були відокремлені одне від одного смугою прип’ятських боліт. 

На півдні ареал древлянського розселення відповідав природному рубежу між 

двома природно – географічними зонами -Полісся і Лісостепу. Тут древляни не 

займали південніших просторів, оскільки існувала реальна загроза нападу з боку 

кочових племен. Лише на заході древлянські поселення стикалися , очевидно, з 

поселеннями волинян у межиріччі Случі та Горині. Перетинаючи межиріччя Уборті 

та Ствиги, далі на захід північний рубіж древлянської землі йшов у напрямку 

с.Глинне, де його й фіксує курганний могильник кінця 1 тисячоліття. На північ від 

нього археологічні пам’ятки зазначеного часу нам поки що невідомі. Але, 

враховуючи те, що і зараз у цьому районі розташований величезний заболочений 

масив з поодинокими населеними пунктами, можна припустити, що від Глинного 

кордон плавно повертав на південний захід, перетинаючи р.Льву дещо нижче 

сучасного райцентру Рівненської області – смт. Рокитне. [6] 

Як бачимо, у географічному відношенні племінна територія древлян наприкінці І 

тис. н.е. охоплювала, головним чином, зону Українського Полісся на 

Дніпровському Правобережжі в межиріччі Горині, Случі, Тетерева і Дніпра. Слід 

відзначити, що з середини X ст. древляни втратили свою автономію та увійшли до 

складу Давньоруської держави. А проаналізувавши свідчення середньовічних 

візантійських, європейських і арабських істориків, географів і мандрівників, можна 

зробити припущення, що саме мешканці лісової території від південного 

Повіслення до Дніпра (Українське Полісся) періоду з перших століть нашої ери 

заснували перші племінні союзи Славію, Артанію, Куявію. Це перші, хай і 

примітивні державні об’єднання, які стали основою створення Київської Русі. 

Основними заняттями древлян були лісові промисли, так як територія була вкрита 

лісами, і тільки верхів’я Случі, Горині, Тетерева були вільні від дерев. У житті 
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древлян ліс відігравав важливу роль. На думку М.Грушевського, умови місцевості 

сприяли тому, що древляни були більш схильні до полювання, бортництва, 

риболовства, ніж до землеробства. [3] Водночас ліс служив надійним захистом від 

кочівників, для яких він був непереборною перепоною. 

Поступово в древлянському господарстві стало переважати землеробство, 

передусім підсічне в Поліській зоні. Серед злаків культивувалися жито, ячмінь, 

просо, згодом пшениця, знали вони також біб, горох, льон та інші культури. 

Найдавнішими знаряддями обробки ґрунту були суковатка й соха без залізного 

сошника. Поширення мали також ручні землеробські знаряддя праці: заступи, 

мотики, серпи й коси, які часто зустрічаються серед археологічного матеріалу. 

Мололи зерно на ручних жорнах. 

Поряд із землеробством важливе місце у господарстві відігравало скотарство. 

Окрім розведення великої рогатої худоби, відгодовували свиней, утримували кіз, 

овець та коней. Не останнє місце у господарстві древлян займали полювання та 

рибальство. Вони полювали на турів, зубрів, лосів, а також тварин із цінним 

хутром: білок, куниць, лисиць, бобрів. У річках та озерах ловили щуку, ляща, сома 

та інших риб. Займалися 4 бортництвом, оскільки мед був важливим продуктом 

для сплати данини. Між іншим, бортництво, як первісний вид бджолярства, був 

одним із поширених занять древлян. Місцеві жителі уже не «видирали», не 

руйнували житла диких лісових бджіл, а впорядкували цей промисел. Борть – це 

«дупло», заселене бджолами.       З протилежної сторони від отвору вирубували 

або випалювали в дереві отвір висотою до півметра і до 15 см в ширину, через 

який і вирізали частину сот з медом, а отвір закривали дошкою. Це давало 

можливість зберегти бджолину сім’ю і користуватися бортю не один рік. Як 

правило, мед вибирали із борті ближче до осені, коли в сотах уже практично не 

було личинок розплоду. Знайдена борть ставала власністю,  на дереві  власник 

ставив особливий знак, який  означав приналежність даного дерева і борті 

певному господарю. Назва річки Уборть походить саме від цього заняття: «у 

борть» – шлях у бортні. До наших днів на Поліссі, і. зокрема в північних селах 

Рокитнівського району, зберігся бортницький промисел.(див. додаток 17) 

Знали древляни залізорудне ремесло та гончарну справу. Про це свідчать залізні 

серпи, сокири, молотки, кліщі, зубила, кувадла, які знайдені археологами. Розвиток 

гончарного, ювелірного, косторізного, деревообробного ремесел, продукція яких 

ішла на задоволення князівського двору та на продаж, сприяв дальшому 

розширенню торгівлі й поглибленню майнової нерівності. 

Провідною галуззю ремесла стало виробництво заліза та виробів з нього. Разом із 

землеробством воно становило основу економічного розвитку древлянського 

союзу племен. Залізо вироблялося із болотної руди, на яку багата була поліська 

земля. Болотна руда містила в собі від 18 до 40 відсотків заліза. Виплавляли 
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залізо у сиродутних горнах, які складалися із обмащеного глиною дерев’яного 

каркасу. У верхній частині горна робили отвір для заповнення його деревним 

вугіллям і болотною рудою. Для того, щоб горіння було кращим, горни мали 

керамічні сопла – продухи. Цим досягалася температура до 700-800 градусів за 

Цельсієм. Саме така температура була достатньою, щоб із болотної руди 

виплавляти залізо. З такої печі за одну плавку можна було отримати 2 – 6 кг 

сирого металу. Обробка заліза і виготовлення з нього численних знарядь для 

господарства, військової справнії речей побуту здійснювалися у ковальських 

майстернях. «… въ старой Древлянской земле, и руда обрабатывалась здесь, 

несомненно, еще в языческий периодъ: на это указываютъ находки молотов, 

шлаковъ, значительное число железных изделий, несомненно местного 

происхождения, находимихъ въ древлянских могильникахъ, особенно множество 

больших гвоздей, составляющих характерную принадлежность древлянского 

похоронного обряда» писав М.Грушевський. Сліди давньої виплавки заліза і зараз 

можна зустріти в назвах урочищ навколо Глинного – Пічки, Тітова піч, Рудника, а в 

урочищі Юзефін на місці давньої виплавки заліза трапляються деінде сліди 

шлаків. 

Розвивалися й інші види ремесел, зокрема гончарство, виробництво цегли і 

особливо деревообробка. Адже дерево було основним матеріалом для зведення 

житла й господарських споруд, оборонних стін, саней, човнів, домовин, храмів 

тощо. Основним типом древлянських поселень були неукріплені селища, які, як 

правило, розташовувались на схилах надзаплавних терас, річок, джерел, на плато 

високих берегів, річок або на підвищеннях річкових заплав. Це було зумовлене 

наявністю ґрунтів і вигонів для випасання худоби, можливістю займатися 

рибальством, і, крім того, на підвищених ділянках місцевості було легше тримати 

оборону від завойовників. Такі поселення складалися із кількох окремих жител 

наземного, напівземляного або земляного типу. Житло древлян-лісовиків являло 

собою дерев’яний зруб і покрівлю як єдине ціле, зведене з кругляків або колотих 

плах. Для обігрівання споруджували печі – кам’янки. 

Оскільки древляни переважно селились на берегах річок, то багатство і сила 

пов’язувались саме з водою. Звідси випливає, що саме за древлянських часів 

з’явилась у місцевого населення традиція кроплення, тобто очищення водою,свого 

тіла, житла, худоби. Кроплення водою землі мало забезпечити хороший врожай, а 

вмивання вранішньою росою сприяло зміцненню тіла і духу людини. Такі традиції 

збереглись і до сьогодні, які перейшли в розряд обов’язкових християнських 

обрядів (або принаймні збіглися з ними). Саме енергетика води і дерева 

вважалась чудодійною. 

У побулі древлян широко використовувався глиняний посуд – горщики, миски, 

сковорідки, які спочатку виготовлялися вручну в домашніх умовах і випалювалися 
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на відкритому вогні. З появою в VIII ст. гончарного круга виникають гончарні 

майстерні, поліпшується якість і збільшується асортимент виробів. Ремісники-

гончарі почали виготовляти посуд не тільки для власних потреб, а й для обміну і 

торгівлі. 

Жили вони за умов родоплемінного ладу і являли собою виразну етнокультурну 

спільність: мали свої звичаї, дотримувалися законів предків, мали свій норов. На 

відміну від доброзичливої характеристики полян літописець Нестор не жалує 

древлян. Він повідомляє: «А древляни жили подібно до звірів, жили по¬скотськи, і 

вбивали вони один одного, і їли все нечисте…, і весіль у них не було, а умикали 

вони дівчат коло води».[11] 

Чому ж Нестор так возвеличує полян і ганьбить представників іншого племені? Ми 

можемо пробачити йому, тому що він, коли писав літопис, виконував, як сказали б 

зараз, чиєсь «соціальне замовлення», а точніше замовлення київських князів, 

тобто князів полянського племені. Варто додати, що в ті давні часи війни та 

збройні сутички між сусідами за орні землі, ліси та річки, багаті на звіра й рибу, за 

контроль над торгівельними шляхами були зазвичай і зумовлювались не 

«звірячим» характером одних і «лагідністю» інших, а цілком об’єктивними 

причинами. А «умикання» дівчат є не що інше, як язичницьке свято Купали, яке 

пізніше пошириться серед інших слов’янських племен. 

Древляни вклонялися численним язичницьким божествам слов’ян. При цьому, на 

відміну від полян з їхнім культом Перуна, не мали якогось одного верховного бога. 

Сакральними місцями древлян були капища з ідолами та священні діброви, 

велике поширення мали також священні камені. 

Древлянам був відомий календар, що являв собою вказівник сонячної тіні і 

тлумаченням якого займалися волхви. Надзвичайно великого та глибокого 

поширення серед древлян через їхню ізольованість серед лісів набули знахарство, 

вірування у чудодійні властивості води та рослин, відьмацькі чари, культ 

вовкулаків. 

Село Немовичі 
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Полісся неохоче до похвальби. Споконвічні ліси зникають і вже ніколи не 
відкриють древньої історії 
Історію, як би не підтасовували і перекручували, однак повністю змінити 
неможливо. Бо вона, як і правда свята. Але так вже склалося, що нас поліщуків 
навчали всіх історій; середньовічних, новітніх, зарубіжних і радянських…, а от до 
своєї рідної чомусь розуму і знань не вистачало. А та скупа хронологія історичних 
подій не дає навіть уявної картини того минулого людського життя . Тому мені 
прийшлось перелопатити величезну кількість старих книжок, щоб знайти бодай 
якийсь опис очевидців про життя нашого сарненського краю понад століття тому, 
коли він перебував у Речі Посполитій… 
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В  селі  стоїть дерев”яна православна церква святої Параскеви Сербської; як 
розповідав моєму батьку його дід, щоб запам”яталося її будівництво, кожен 
житель, навіть діти, мусили принести камінь у закладку фундаменту. 
Населення села складалося переважно з “тутейших”. / у глухих поліських нетрях 
на запитання під час перепису, якої вони національности,  відповідали, що вони 
„тутейші” (місцеві). . „Тутейші” – це означало, що вони 1) не-поляки; 2) 
православні/. ..  
Тільки на Вигоні жило декілька єврейських сімей. Мешканці села в основному 
 поєднані між собою родинними зв”язками; були вихідцями з тих великих 
 старовинних поліських родів, що й збереглися до цих пір; Ковпакових, Савчиних, 
Приймакових, Жукових, Кратових, Кіркових ,Ковальових і Соловйових…  
Селянські землі простягалися по вузенькій долині берегів Язвинки, з обох боків 
обрамлених панськими лісами. Пасовиська не було, тому для випасу худоби 
орендували у пана луги. Заробітків було мало, фільварки і рудні доходи не 
приносили. Єдине що виручало селян-це тваринництво. Годували телят і бичків, 
щоб восени продати, купити гасу, солі і виплатити податки…  
 В хатах дерев”яної підлоги не було, була мазана глиняна долівка. Вікна були 
маленькими. Вся сім”я; старі і малі спали на печі. Взимку в хату заносили 
народжених телят з ягнятами. В сінях сиділи кури. Головне місце в хаті займала 
величезна піч, а за нею запічок, де й спали. Коминів не було, бо за них треба було 
платити податок. Дим виходив в сіни а звідти через щілини на дах. В кутку стояв 
величезний стіл. Попід стінами стояли лави, які приставляли під час обіду до 
стола, а вночі на них спали молодші члени сім”ї. З другого боку біля дверей стояла 
полиця для посуду, в кутку ще стояли кочерга, рогачі і березовий віник. Не 
дивлячись на таку бідноту, на стіні проти дверей висіло з десяток, обрамлених 
рушниками, ікон. Повсякденний одяг висів на жердці біля печі, а святковий 
зберігався у скринях і сундучках….  
Основною стравою селян була картопля варена або печена, в обід капусняк і 
варена картопля. Ввечері печена картопля з смальцем та квашеною 
капустою,соленими огірками, а інколи з грибами… Варену картоплю, яку не з”їли, 
ставили у піч, там вона припікалася, її потім їли з кислим молоком. По святах 
варили вареники з картоплею і сиром, а у пісні дні  до картоплі варили юшку з 
грибів, яких в тогочасних лісах було вдосталь… Однак недоїдання і голод були 
звичними для поліщуків. Про це навіть писав польський часопис “Наше життя”,який 
 видавався на українській мові. А з трибуни сейму лунали заклики допомогти 
знедоленим поліщукам Сарненського повіту. Ця газета вустами волинського посла 
 Польського Сейму ,розповідала про те, як в Немовичах, біля примітивного 
вітряного млину І.Баєчко розповідав, що в Сибіру, де він був декілька років і 
годував там свиней, що якби тим свиням давали їсти те, що їдять  немовицькі діти, 
то ті свині від такого корму поздихали б. Біля того млина, край села є халупи, в 
яких сім”ї  хліб бачать тільки на великі свята, бо на їхньому полі родить тільки 
картопля.  
Посол  Польського Сейму від Волині Юрій Тимощук, виступаючи перед 
парламентарями у лютому 1924 року, жахав їх страшними фактами із життя селян 
поліського краю, який він відвідав, щоб особисто переконатися про їх життя: 
“Жахливо побувати в кількох хатинках Зносич. Зайшов у двері висотою трішки 
більше метра, є віконце менше від ліктя. І в цій буді, розміром 3 м. на 4, живе 12 
душ. Перед входом у цю халупу на снігу стояла боса дівчинка- на лютому морозі 
боса. На печі сиділо 6-малих, зовсім голих дітей. Їхня їжа- юшка з гнилих буряків і 
редьки, посипаних вівсом. Мати лежала на лаві, ледве рухалась. А батько, якби 
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його поклали в труну, ніхто б не впізнав, що це жива людина. Так живуть в кожній 
другій хаті …Школа в Немовичах зимою, у великі морози  пустує бо всі діти босі… 
Я побував у всіх селах повіту і всюди злидні, голод і черевний тиф.”…  
Жодна хронологія не зможе відобразити таких жахливих сцен з життя поселень 
поліського краю:  “Я бачив похорони – пише посол Сейму у 1926 році –
 спостерігав, як за труною, відспівуючи псалми чимчикував босоногий дяк, хоча 
вже була пізня осіння пора,як розмахував кадилом  у рваній рясі і взутий в постоли 
піп. Босі, одягнені в страхітливе лахміття батьки так побивалися за своїм 
синочком, аж серце заходилося від жалю.За ними тупцювали, високо перебираючи 
посинілими від холоду  ноженятами, ще шестеро дитячих кістяків. Несподівано до 
цієї страшної процесії підійшов якийсь молодий панич і простягнув дітям окраєць 
чорного хліба. Діти, мов горобці накинулися на хліб, геть забувши про похорон. 
Вони відстали від процесії далеченько, ковтаючи на ходу хліб,заплакані побігли, 
наздоганяючи домовину братика”…  
Про те, що українським священикам польська влада не симпатизувала, писав  
часопис “Наше життя” за 1922 рік. В одному з номерів часопису повідомлялося, що 
православний священик разом з дяком і церковним старостою ходили заробляти 
на сусідні польські землі- косити і молотити збіжжя. Довідавшись, що один з 
косарів священик, пан пошкодував його і дав віз пшениці, відправивши додому”  
Ось так жили наші пращури сто років тому. Погані землі і відсутність робочої 
худоби,примітивні соха і рало з дерев”яною бороною не могли витягти селян з 
голоду і злиднів, які гнали сільських батраків у міста, проте  не рятувалися, бо і 
там панувало безробіття…  
Все було на історичному шляху нашого краю: і татарська навала, і козаччина 
Северина Наливайка, і визвольна війна під проводом гетьмана Богдана, і перехід 
місцевості під юрисдикцію Росії в 1795 р., і, нарешті, розвиток капіталізму, а з ним 
промисловості і залізничного сполучення. 
 
Після скасування у 1861 році кріпосного права Україна, як і Росія, пішла по шляху 
капіталістичного розвитку. 

Залізниця  

 Провідне значення в цьому на Рівненщині відіграли залізничні магістралі, 
будівництво яких розпочалось наприкінці XIX на початку XX століття (Клевань - 
Степанські дачі (1882 рік), Рівне - Лунінець (1885 рік), Київ - Сарни - Ковель (1902 
рік). 
Особливою нарадою від 14 лютого 1883 року було прийнято рішення про 
будівництво залізничних ліній Вільно - Рівне Поліських залізничних доріг. Не 
дивлячись на великий обсяг будівельних робіт та відсталу техніку, 2 серпня 1885 
року було відкрито рух поїздів на дільниці Лунінець - Сарни - Рівне. З цього ж таки 
дня почала існувати станція Сарни. Перша колія Петербург - Лунінець - Рівне 
пролягла через Сарни у 1885 році, серед непрохідних боліт і дрімучого лісу. 
Значна частина залізничних доріг проходила по заболоченій місцевості, 
перетинала багато рік i дрібних річок. При зведенні полотна під колію довелося 
відсипати понад 5 мільйонів кубометрів ґрунту. 

http://uchika.in.ua/polyaki-ochima-ukrayincya-xvii-xviii-stolite.html
http://uchika.in.ua/stan-zahistu-ditej-vid-jorstokogo-povodjennya-z-nimi-ta-vs.html
http://uchika.in.ua/stij-potvora-hlopchaki-pobigli-blijche-chomu-ti-nichogo-ne-gov.html
http://uchika.in.ua/movne-yavishe-sho-oderjalo-nazvu-surjik-nalejite-do-specifichn.html
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Яке ж було село за цієї пори? 

У другому томі „Історико-статистичний опис Волинської єпархії” М. 
Теодоровича під порядковим номером запису 536 є відомість 

про волосне село Немовичі, у якій сказано: 

 

“Село Немовичи при Случи, волости Немовичской, от  Житомира 250 

верст, от Ровно 110 верст, от ближайшей почтовой станции Домбровицы 

25 верст, от ближайшей железной дороги ст. Сарны 6 верст, от 
ближайших приходов с. Чудля 7 верст и с. Зносичи 7 верст. /1верста = 

1,0668км./ АлМаС/Приход 5кл. Церква во имя преподобной Параскеви. 
Построена в 1881 году на средства. Деревянная на каменном 

фундаменте. Утварью достаточна, копии метрические хранятся с 1840 
года, а исповедные ведомости с 1843 года. Опись церковного имущества 

составлена в 1868 году. 
 

 

http://2.bp.blogspot.com/-9ecznlxzlH0/UF6qOOe76hI/AAAAAAAAFSg/Q_AgoB8yN1s/s1600/535935286.jpg
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Земли усадьбы с огородами в 3 дес./1десятина =1,0925га. /АлМаС/; 

пахоти 8 десятин 1,526 сажен, сенокоса 24 дес. 868 сажен, под лесом 6 
десятин./1 сажен=2,1336м./АлМаС./  Пользуется землею  спокойно. На 

эту землю имеется проэкт от 1852 года 5 июля. Дровами на на отопление 
причет пользуется спокойно. Причет: 1 священик 300 рублей, 

псаломщик 50 рублей, пономарь 36 рублей и просфитер 16 руб. Для 
священника дом церковный и хозяйственный заново  построен в 1886 

году, для псаломщика дом составляет его собственность на церковной 
земле, а хозяйственные постройки частью церковные, а частью его 

собственные: для просфитера дома и хозяйственной постройки нет. 
 Есть волостное правление. Однокласное народное училище 

министерства народного просвещения, существует с 1877 года с 
жалованием учителя 330 рублей, а законоучителю 100 руб.; учеников в 

1884 году было 45 мальчиков и 5 девочек. Крупный землевладелец 

Александр Евстафьевич Менгден. Деревень в приходе нет. Прихожан 
1187, римско-католиков 3, евреев 100. Священник Василий Петрович 

Божовский /с 1868 г./, псаломщик Аристарх Феодорович Левицкий /с 
1858 г./ и пономарь Иван Васильевич Якимович /с 1843 г., а на службе с 

1833 г./” 

Згідно “„Историко-статистического описания церквей и приходов 

Волынской епархии” Ровенський уєзд по своїй поверхні ділився на дві 
частини, з двох одна менша – південна, розташована на більш 

горбистій місцині званою “Волинню”, а друга – більша північна – 

вкрита лісами і болотами відома під іменем – “Полісся”. 

В громадському відношенні  Третій Благочинний округ Ровенського 

уєзду ділився на чотири стани; Немовичі входили до останнього за 

рахунком – четвертого стану, який мав квартиру станового пристава в 
. Домбровиці /Дубровиці/ і займав волості – Домбровицьку, Вирівську, 

Висоцьку, Любоковицьку і Немовицьку, а ближні сусідні села з 
Немовичами – Тинне і Зносичі відносились до  третього стану з 

 становим приставом у м. Березно. 

На час перепису  у Тинному було 86 дворів, православних 715 душ, 

римо-католиків 26, німців-лютеранців 6, євреїв 50. До Тиненського 
приходу була приписана і Зносицька церква. На той час у Зносичах 

було 78 дворів, православних 608 душ, римо-католиків 18, євреїв 36 
душ. 

Село Чудель входило у Вирівську волость і мало на час препису  146 

дворів, православних 1127 душ, римо-католиків 3 д., євреїв 7 сімей. 

 

Примітка.  1 десятина землі тоді вартувала   46 рублів.  
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Сарни 

 
Залізничний вокзал 

Наприкінці минулого століття життя пристанційного селища значно пожвавилось 
завдяки будівництву ще однієї залізниці від Києва до Бреста, що пролягала через 
Коростень, Сарни, Ковель. Спочатку ця залізниця за проектом мала пройти через 
станцію Дубровиця, але на заваді став приватновласницький бар'єр. Великий 
магнат граф Плетор не захотів, щоб залізниця проходила через його володіння. 
Тоді її спроектували через станцію Сарни. Перехрестя двох залізниць значно 
змінило обличчя станції - вона перетворилась у важливий залізничний вузол. 
Відтак, помітно почало зростати місто та чисельність його населення. Вже в 1899 
році в містечку жило понад дві тисячі чоловік. На станції прокладались нові колії, 
будувались нові споруди різних залізничних служб, підсобних приміщень. 
Почалося будівництво нового великого вокзалу, паровозного депо, водокачки, 
залізничного мосту через річку Случ. 
 
Великий обсяг робіт без необхідних засобів механізації зумовлював залучення 
великої кількості робітників. І в тихому донедавна селищі, як у потривоженому 
мурашнику, все прийшло в рух. На станції не вщухав стукіт сокир, луною 
віддавались гудки паровозів, що подавали вагони з будівельними матеріалами на 
розвантаження. Єдиним землерийним інструментом була лопата - грабарка, а 
транспортом - ноші. Там, де прокладали залізницю, не завжди могли пройти навіть 
запряжені кіньми вози. На спорудження залізниці було відведено мало часу. До 
того ж скорочення строків будівництва обіцяло чималі бариші підрядчикам, і тому 
вони нещадно визискували трудовий люд. Робочий день на будові тривав 12 - 14 
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годин на добу. Жили грабарі в землянках, де під ногами хлюпала вода, а то й 
просто неба, в нашвидкуруч зроблених з гілля і листя наметах. Вони голодували і 
мерзли, виснажувались на неймовірно важкій роботі, терпіли від різних хвороб, від 
жорсткого поводження з ними. На будівництві, звичайно, не могло бути й мови про 
будь - яку охорону праці. Нещасні випадки і захворювання від виснажливої праці 
були звичайним явищем. На це ніхто з начальства не звертав уваги, бо життя 
простої людини тоді коштувало мало. Ціною надлюдської праці залізницю було 
побудовано за порівняно короткий час. Прокласти рейки в болотистій поліській 
землі — каторжна праця. І її виконали пришвидшеними темпами тисячі селян, 
зігнаних звідусіль — по 12 годин на день, з лопатами в руках, по коліна в холодній 
воді, в непролазних хащах, куди не завжди можна було дістатися кіньми. 
 
Після 1902 року станція Сарни стала вже одним з найбільших вузлів залізничних 
шляхів, якi входили до складу Пiвденно - Західної залізниці. Тоді ж було 
завершено будівництво вокзалу з кількома залами для транзитних пасажирів та 
службово – технічними приміщеннями. Одночасно стали до ладу локомотивне 
депо, ремонтні майстерні, вагонна i розвантажувально - навантажувальна 
дільниці, будувалися матеріальні склади. Залізничний вузол розвивався, 
створювалися всі необхідні технічні i допоміжні служби. Швидко зростала тут i 
кількість робітників - залізничників, основну масу їх становили вихідці з 
навколишніх сіл, якi оселялися біля станції, будували тут будинки. Для роботи на 
станції, в депо i майстернях приїздили майстрові люди з різних місць Росії. Для 
них зводились одноповерхові житлові будинки. Станція поступово 
перетворювалася в населений пункт. 
 
У зростаюче місто, як мухи на мед, стали поспішати ремісники, торговці, та інші 
ділові люди. Одних сюди манила надія знайти хорошу роботу, інших — розпочати 
власну справу, зайнятись комерцією. Тому по обидві сторони станції жваво 
скуповувались земельні ділянки під індивідуальні забудови. Швидко й позапланово 
виникали нові вулиці. І назви їм давали відповідні: Широка, Залізнична, Лісова, 
Грибова, Крива. Урізноманітнювався і склад самого населення. Крім українців тут 
жили росіяни, білоруси, євреї, поляки, чехи. Однак ніяких сутичок на 
національному ґрунті між ними не виникало. Всі жили у злагоді, на виду один в 
одного, кожен займався своєю справою. Єдине, що вносило якийсь поділ між 
людьми, то це релігія. Одні йшли молитися у православну церкву, другі — в 
синагогу, треті — в костел. 
 
В цей час у місті, як гриби після дощу, виникають лавки, магазини, перукарні, 
майстерні. На дому трудились шевці і кравці, в кузнях орудували ковалі. Гучний 
протяжний гудок, що долинав з паровозного депо, щоранку будив і кликав до праці 
весь робочий люд. 
 
Повсякденне життя молодого міста перебувало під наглядом міської управи, яка 
складалася з пристава, урядника і поліції. Був утворений і почав діяти мирний суд. 
 
І хоча місто швидко зростало, школи в ньому ще не було. Тому дітям доводилося 
ходити в церковно-приходську школу села Доротичі. 
 
У 1902 р. почало працювати Сарненське двокласне залізничне училище. 
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Але не тільки залізничному транспорту, а й сільському господарству потрібні були 
кваліфіковані працівники. І у 1903 році в Сарнах відкривають двокласне 
сільськогосподарське училище, в якому працює 7 вчителів і навчається 353 учні: 
210 хлопців і 143 дівчини. Це одне з найстаріших сільськогосподарських училищ не 
лише на Рівненщині, а й після Херсонського, яке було засновано у 1874 р. й на 
всій території сучасної України. Введення в дію училища дещо усунуло труднощі з 
навчання дітей, а крім того справляло благотворний вплив і на їх батьків. У них 
з'явився інтерес до освіти і культури. 
 
Водночас велось будівництво двох будинків під школу, яка стала до ладу в 1906 
році. Зовні ці будинки нічим не відрізнялись від житлових, і тільки внутрішнє їх 
планування відповідало вимогам школи. 
 
Тривалий час у Сарнах ніяких культурно-освітніх закладів не було. У 1906 році 
неподалік вокзалу заклали парк, в якому можна було з сім'єю провести дозвілля. 
Паровозне депо виділило кошти для закупівлі духових інструментів й було 
організовано перший самодіяльний музичний гурток, який у свята влаштовував 
для молоді танці. Місцем для танців обрали просторий цех паровозного депо, хоча 
він мало був пристосований для розваг. Та доводилось задовольнятись і цим. 3 
часом обладнали невеличку сцену. В дні різдвяних і новорічних свят тут для дітей 
влаштовували ялинку. Діти залізничників веселилися біля ялинки, їм дарували 
пакетики з ласощами. А в ювілейні дати відомих поетів чи письменників вчителі 
школи влаштовували вечори на їх честь. На ці вечори запрошували школярів та їх 
батьків. Зі сцени читались вірші, ставились нескладні п'єси. 
 
Зрозуміло, що в той час Сарни мали зовсім інший вигляд, ніж тепер. Лише 
Залізнична вулиця, де розташовувалась школа, була більш-менш впорядкована. 
Радували своєю ошатністю і дерев'яні, але обшиті ззовні струганою дошкою і 
пофарбовані будинки, вздовж хідників росли акації і в'язи. Але інші частини міста 
виглядали досить непривабливо. Бо як уже згадувалось, забудова його велась не 
планово і хаотично, кожен будував усе на свій смак і лад. Отож вулиці кривляли, 
як заманеться, будинки на них споруджувались як завгодно, нічого не робилось по 
впорядкуванню цих вулиць. Ні мостових, ні тротуарів на них не було. З піщаного 
торфового ґрунту в суху погоду тут здіймались хмари пилу, а в негоду 
утворювалось багно. Особливо скрутно було пішоходам весною і восени, коли 
вулиці тонули у торф'яному місиві. Хоча подекуди прокладали дощані кладки, але 
ходити по них вночі було дуже небезпечно. Якщо людина оступалась, її ноги 
провалювались глибоко у болото. І там могли залишитись калоші, які на той час 
становили неабияку цінність. То й не дивина, коли на другий день на видноті 
власник загубленої калоші рився у багні, аби знайти свою втрату. 
 
Раз на місяць у кінці вулиці Широкої влаштовувались ярмарки. Сюди селяни з усіх 
навколишніх сіл привозили на продаж різні сільськогосподарські товари, домашніх 
тварин і птицю, гончарні і бондарні вироби і багато ще чого. Як і на всякому 
ярмарку тут панував несусвітний гамір. Все, чим торгували, здебільшого 
продавалось не з надлишку, а від нестатків, бо селяни жили бідно. На вторговані 
гроші вони купляли газ, сіль, дрібний сільськогосподарський реманент та предмети 
домашнього вжитку. 
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Великі масиви лісу довкола Сарн привертали увагу лісопромисловців. І невдовзі, 
на південно-східній частині міста, було збудовано невеличкий лісопильний завод 
(тартак). З ближніх лісосік колоди дерев сюди доставлялись підводами, а з 
віддалених — сплавом по Случі до села Доротичі. Тут їх витягували на берег і 
складали в штабелі, до яких від лісопилки підходила вузькоколійка. По ній колоди 
знову ж таки кінною тягою підвозились до місця розробки. Після паровозного депо 
лісопильний завод став другим більш-менш помітним промисловим об'єктом міста. 
Згодом поряд з лісопилкою побудували паровий млин, де мололи зерно, дерли 
крупу, робили рослинну олію, різали солому на січку. Більше джерел для 
вкладання капіталу не було і розвиток промислового виробництва у місті на цьому 
на тривалий час призупинився. Хоча торгівля і ремісництво і надалі розширювали 
сферу своєї діяльності. Продовжувалась і забудова міста. 
 
У 1914 році біля міста, в районі Сарни-Ковель, з метою використання на науковій 
основі великих болотних масивів Поліської зони під сінокоси і пасовища, 
виробництво зернових культур і овочів, оздоровлення місцевості, поверхневого 
покращення лісів було організовано болотну дослідну станцію. Історія створення і 
наукова діяльність станції в початковий період пов’язана з іменем керівника 
Західної експедиції по осушенню боліт І.І. Жилінського, інженера-гідротехніка Ф.П. 
Шаблигіна, першого директора Л.В. Кузнецького. Протягом багаторічної роботи, на 
станції працювали доктора, кандидати, доценти сільськогосподарських, 
біологічних наук. Сарненська науково-дослідна станція вважається однією з 
найстаріших в Україні, яка функціонує і по нині. Співробітники станції вивели нові 
сорти трав, що ростуть на торф'яниках та осушених землях, розробили 
рекомендації використання забруднених радіонуклідами земель. 
 
А попереду Сарни чекали важливі історичні події і суворі випробування, славні та 
героїчні діла сарненців. 
 
За часів Першої світової війни Сарни були важливим стратегічним пунктом, де 
розміщувалися військові частини, госпіталі, склади з амуніцією. У 1916 р. в Сарнах 
побував автор «Пригод бравого солдата Швейка» Я. Гашек. 
 
17 березня 1917 року у Києві було засновано Українську Центральну Раду на чолі 
з В. Винниченком та С. Петлюрою. Її головою було обрано Михайла Сергійовича 
Грушевського. Він був дійсно головою і ментором всього зібрання депутатів. Він 
стояв незмірно вище за своєю освітою, європейським тактом і вмінням керувати 
засіданнями. Члени засідання поштиво ставилися до свого голови: його називали 
“професором”, “батьком”, і навіть “дідом”. Перебуваючи на чолі Центральної Ради 
М. Грушевський боровся за право українського народу на державність. 9 лютого 
1918 року уряд УНР і Мала Рада з залишками українських військ залишили м. Київ 
у зв'язку із наступом більшовиків і почали рухатися на Житомир, який зайняли 13 
лютого 1918 року. Та збройні сутички з більшовиками тривали, тому на одній із 
нарад було вирішено, що уряд пробиватиметься через Коростень до Сарн. 19 
лютого 1918 року до Сарн прибули ешелони з урядовими установами і 
Центральною Радою. Наше місто тимчасово стало місцем перебування 
центральних органів УНР. 
 
Діяльність Центральної Ради в Сарнах викликає захоплення і повагу. Весь цей час 
вона не припиняла своєї законодавчої роботи і за цей період прийняла кілька 
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важливих законів, пронизаних ідеєю зміцнення Української державності та її 
традицій. Серед прийнятих законів були: Закон про Уряд України, Закон про 
українське громадянство, Закон про адміністративний поділ краю на “землі”, яких 
мало бути тридцять, Закон про відновлення старої монетної одиниці Української 
держави - гривні, Закон про державний Український Герб - Тризуб. 
 
Обурений нечуваною підступністю і лицемірством російських більшовиків, саме у 
Сарнах М. С. Грушевський пише свій публіцистичний твір “На порозі нової України. 
Очищення огнем”. 
 
Станом на лютий в 1921 р. в Сарнах проживало майже 6 000 чоловік. Це було 
повітове польське містечко, яке жило лише залізницею. 
 
За Ризьким мирним договором 1921 року територія Рівненщини відійшла до 
складу Польщі. 17 вересня 1939 - відповідно до пакту Молотова-Ріббентропа 
західноукраїнські землі ввійшли до складу колишнього СРСР. 

Сарненський район 

Датою заснування Сарненського району вважається 4 грудня 1939 року, коли була 
утворена Рівненська область, і згідно з адміністративно-територіальним поділом 
тоді ж було створено 30 районних і одну міську ради в м. Рівне. Рішенням 
облвиконкому від 26 лютого 1940 р. в області організовано 56 перших сільських 
рад, а в містах Дубно, Сарни, Здолбунів, Костопіль, Корець, Остріг створені міські 
ради, підпорядковані райвиконкомам. 
 
У січні 1940 року вийшов перший номер районної газети «Радянський шлях». 
Сарненці отримали можливість слухати радіо, читати газети, мати безкоштовне 
медичне обслуговування та навчання. Організовуються лікбези. В місті та по 
селам відкриваються бібліотеки. У район приїздять молоді спеціалісти зі сходу 
України: інженери, агрономи, вчителі, лікарі. На щойно створений Сарненський та 
Здолбунівський відділки Ковельської залізниці прибуло 1500 залізничників. У місті 
на той час функціонували: лікарня, дві аптеки, магазини, школа, хата-читальня, 
клуб залізничників, сільськогосподарське училище. 
 
Але вже на початку історичного шляху наш район потрапив у вир великих 
військових і політичних конфліктів. 
 
22 червня 1941 року мирне життя країни було перерване віроломним нападом 
Німеччини. 6 липня 1941 р. гітлерівці зайняли Сарни. З перших днів війни 
територія Сарненського району стала місцем запеклих боїв. Місто і прилеглі села 
піддавались нещадному бомбардуванню. Залізна колія, яка була годувальницею 
протягом попередніх десятиліть, стала прокляттям для міста в ці буремні роки: у 
перші ж дні війни Сарни були атаковані німецькими військами, а відступаючи з 
міста, фашисти знищили і залізничний вузол. 
 
Сарненські ліси і по сьогодні пам'ятають сміливу операцію партизанського 
з'єднання С.А.Ковпака на залізничному вузлі, що ввійшла в історію Великої 
Вітчизняної війни під назвою “Сарненський хрест”. Партизанські підривники 
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висадили в повітря п'ять залізничних мостів на річках Горинь і Случ, що 
схрещуються поблизу міста. Робота найбільшого залізничного вузла на півтора 
місяця була паралізована. Водночас вивели з ладу важливу ділянку залізничної 
магістралі Київ-Ковель-Брест, що забезпечувала бойову діяльність німецьких 
формувань. Диверсійні групи під командуванням Олександра Цимбала, Петра 
Кульбаки, Івана Бережного, Федора Матюшенка з'являлись біля залізниці раптово. 
Охорона навіть не встигла відкрити вогонь. У ході операції партизани не втратили 
жодного бійця. Усе це відбувалось саме в той час, коли під Сталінградом Червона 
Армія перейшла в рішучий наступ. 

Німецька окупація 

Захоплену територію гітлерівці почали освоювати як воєнну здобич. Першим 
жахом поліського краю стало влаштування тут концентраційних таборів, в'язнями 
яких були насамперед військовополонені, комуністи та євреї. Впродовж декількох 
днів фашисти зігнали в гетто декілька тисяч євреїв і 28 серпня 1941 р. розстріляли 
їх у лісі поблизу Сарн. Всього за період окупації фашисти розстріляли в Сарнах 
13711 мирних жителів міста і сіл району. 
 
У серпні 1941 року Гітлер визначив адміністративний поділ окупованих українських 
земель. Більшість територій Рівненщини, ввійшли до рейхскомісаріату “Україна”. 
Центром його стало місто Рівне. Рейхскомісаріат був поділений на шість генерал-
комісаріатів (генеральних округів), які складалися з гебітів (округів) на чолі з 
гебітскомісарами. На Рівненщині було утворено п'ять гебітскомісаріатів: 
Сарненський, Костопільський, Рівненський, Здолбунівський і Дубенський. Протягом 
серпня-вересня на окупованій території облаштувалася німецька цивільна 
адміністрація: міські, районні і сільські управи, поліцейські, фінансові та інші 
органи. Окупаційні власті здійснювали широкомасштабну програму економічного 
пограбування краю. В руїнах лежали промислові підприємства. 
 
Починаючи з 1942 року, масового характеру набрало вивезення молоді для 
примусових робіт до Німеччини, де “остарбайтери” були, по суті, каторжанами. Це 
перетворилося на справжнє полювання за людьми. Тих, котрі відмовлялися їхати, 
чекало суворе покарання. На примусові роботи до Німеччини було вивезено 1500 
юнаків та дівчат Сарненщини. 
 
З липня 1941 по жовтень 1943 року в Сарнах діяла підпільно-диверсійна 
розвідувальна група під керівництвом колишнього начальника станції М. К. 
Фідарова, у 1943 р. страченого гітлерівцями. Ця група заподіяла фашистським 
загарбникам відчутних втрат. До цієї групи входили Вацлав Ісаковський, Іван 
Наумець, Марія і Борис Морозовики, Іван Гусєв, Олександра Новицька. Вони мали 
зв'язок із партизанським загоном “Переможці”. Надавали їм відомості про рух 
поїздів через станцію Сарни, дислокацію військових частин, патрульних пунктів. Та 
й самі диверсанти неодноразово прикріплювали міни до поїздів, підривали колії. 

ОУН - УПА 
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Вибух війни сприяв і зростанню політичної активності українських національних 
сил. У 1941 році збройним об’єднанням, яке почало діяти на теренах Сарненського 
та Костопільського районів стала «Поліська Січ» під проводом Тараса Бульби-
Боровця, уродженця с. Бистричі, що на Березнівщині. В Сарнах було організовано 
окружну команду української міліції, а сам Т. Боровець стає окружним 
комендантом. Кадри для свого війська готують у створеній підстаршинській школі. 
Здійснюються напади на німецькі стратегічні об’єкти та комунікації в районі Сарн, 
Костополя, Людвиполя, Бережного, Рокитного. Перші бої УПА з німецькими 
окупантами викликали серед українського населення захоплення. Лави повстанців 
швидко поповнювалися добровольцями. Боротьба проти фашистів не тільки не 
послабила міць формувань Тараса Бульби-Боровця, а навпаки - ще більш 
мобілізувала, об’єднала кращі сили молодих людей, патріотично настроєну 
інтелігенцію. 
 
У жовтні 1942 р. поблизу Степаня уродженець Полісся Сергій Качинський (псевдо 
Остап) теж сформував повстанський загін. Разом з іншими збройними загонами 
українських націоналістів, які утворилися в той час, вони прийняли назву 
Українська Повстанська Армія (УПА). Датою створення УПА вважається 14 жовтня 
1942 року. 20 травня 1943 р. відбулася атака воїнів УПА на німецький гарнізон у с. 
Чудель, під час якої було вбито 30 німців. … «18 липня одна вишукальна група 
української самооборони звела на шляху Вілька — Яполоть в Степанському районі 
бій з німецькою жандармерією. Ворог втратив 19 чоловік убитими. Були ранені. 
Здобуто 3 кулемети, 6 маш. пістолів, далі — звичайні пістолі, рушниці, гранати, 
багато амуніції та бензину». «…В боях проти німецьких окупантів відділи УПА 
зайняли в місяцях березень — квітень 1943 р. містечка: Володимирець, Степань, 
Висоцьке, Дубровиця, Людвипіль (Соснове — Г. Б.), Деражне, Олика, Цумань, 
Горохів і ін. Німецькі загони скрізь розбито й розігнано»( «З хроніки подій на 
українських землях», рік 1943, збірка № 1). 
 
11 січня 1944 року місто було звільнено від німецько-фашистських загарбників 397 
і 143 стрілецькими дивізіями, які штурмом оволоділи містом, хоча бої йшли 
протягом 3 днів за кожну вулицю, за кожний будинок. Фашисти не хотіли здавати 
залізничний вузол, який мав важливе стратегічне значення для просування 
радянських військ. За визволення міста Сарни 12 січня 1944 року о 20 год. Москва 
салютувала 12-ма артилерійськими залпами із 124-х гармат. 143-я стрілецька 
дивізія за визволення міста була удостоєна ордена Бойового Червоного прапора, 
397-а дивізія отримала назву “Сарненська”. Командир 143-ї стрілецької дивізії 
Герой Радянського Союзу Заікін - Почесний громадянин м. Сарни. 
 
З визволенням Сарн, німці не припиняли бомбардування, особливо постраждала 
залізниця, хоча вокзал залишався неушкодженим. І сьогодні він немов невидимою 
ниткою зв'язує минуле і сучасне нашого міста. 
 
Для протиповітряної оборони міста, для захисту залізниці в Сарни прибуває 148-й 
авіаційно–винищувальний полк особливого призначення. Аеродром було 
розміщено на околиці села Сарни. Тяжкі повітряні бої відбулися над Сарнами 
наприкінці березня 1944 року. 22 березня 1944 р. о 10-й годині ранку 120 німецьких 
літаків взяли курс на Сарни із смертоносним вантажем. Але винищувальний полк 
наших соколів сміливо вступив у бій, відбиваючи численні атаки. Пілот М.Часник 
здійснив у цьому бою повітряний таран, залишившись при цьому живим. За 
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виконання цих бойових завдань полк був відзначений орденом Бойового 
Червоного Прапора. Чотири пілоти - винищувачі Віктор Іванов, Степан Іванов, 
Євген Трофимов, Микола Часник – удостоєні звання Героя Радянського Союзу. 
Майже весь особовий склад був відзначений державними нагородами. Вдячні 
жителі міста у 1979 році встановили пам'ятник – літак (архітектор Я. Руцький), який 
зустрічає нас при в’їзді в місто зі сторони Києва. 
 
На вулиці імені полководця Суворова знаходиться величний Меморіал 
Солдатської Слави, який було відкрито у 1977 р. (архітектор Є. Пронів). Його 
увінчує врочиста стіна з барельєфними зображеннями орденів Перемоги і 
Вітчизняної війни, фігурний виріз у формі п'ятикутної зірки служить входом на 
меморіальне кладовище. Перед входом застигла бронзова фігура солдата. Він 
схилився на коліно і похилив голову, віддаючи шану тим, хто спочиває тут вічним 
сном. В його братських могилах поховано 2705 солдат і офіцерів, які загинули в 
боях за Сарни та від ран, одержаних в бойових операціях. Кожної весни, в День 
Перемоги, тисячі сарненчан разом з ветеранами війни приходять сюди, щоб 
покласти на могилу воїнів квіти, схилити голови перед їх подвигом в ім'я свободи і 
миру на землі. 
 
Руїни і згарища залишила війна. Знавіснілий ворог завдав величезних збитків 
міському господарству, знищив і ту невелику кількість промислових підприємств, 
культурних і навчальних закладів, які були до війни. Почалася відбудова 
зруйнованого війною господарства. Відновила свою діяльність залізниця, а потяги, 
що йшли через місто, везли пасажирів у Варшаву і Москву, Брест і Ригу, Львів та 
Мінськ. 
 
Уже в повоєнний час Сарни почали розвиватися як промисловий центр. Тут було 
збудовано чимало заводів і комбінатів. 
 
Сарни увійшли в світову історію завдяки тому, що саме тут на військовій базі 
«Сарни», була знищена остання пускова установка ракет середньої дальності 
згідно з договором між колишнім СРСР і США. 
 
З містом пов'язані долі Нобелівського лауреата в галузі фізики Григорія Шарпака, 
письменника Бориса Шведа, лікаря-психотерапевта К.Дубровського, Президента 
ВАСГНІЛ М. Ольшанського, оперної співачки, яка своїм чудовим голосом 
репрезентує Україну за кордоном Наталії Ковальової, спортсмена-борця П. Котка. 
В розвиток науки, певний вклад внесли науковці Сарненської дослідної станції. 
 
У 60-х роках ХХ століття пройшло укрупнення районів і колишні Клесівський та 
Степанський райони ввійшли до Сарненського. Так, Сарненський район став за 
площею одним із найбільших в області. 
 
Величезним лихом для Сарненщини стали науково не обґрунтовані меліорації, 
осушення боліт, що відігравали важливу роль регуляторів річкового стоку на 
значних територіях. Інтенсивне осушування на розпочалося з 1966 р. Спочатку за 
рахунок знищених боліт площа сільгоспугідь збільшилася. Та вже до 1992 р. 
позитивний економічний ефект змінився на негативний — у тяжкому стані 
опинилися не тільки території осушених боліт, а й сільгоспугіддя в цілому.Рівень 
ґрунтових вод понизився в середньому на 1,8—1,0 м. Близько 50 % малих річок 
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стали жертвами необоротних змін режиму стоку, в багатьох річках істотно 
зменшилася кількість риби та інших гідробіонтів. 
 
Порушились умови відтворення представників дикої флори та фауни, різко 
зменшилися площі боліт, багатство болотних видів рослин і тварин, триває 
винищення лісів. 
Жахливого за своїми наслідками удару екосистемам Полісся завдала 
чорнобильська катастрофа,яка чорним крилом накрила край дрімучих ліси, боліт 
та непрохідних мочарів,накрила невижимою отрутою прозорі стави та чисті озера. 
І посеред цієї поліської краси – біленькі хатинки у вишневому суцвітті садків.Не 
було сім’ї, яку не оповив би вогонь Чорнобиля. Серед сотень тисяч українців, хто 
не шкодуючи власного життя та здоров’я, боровся зі страшним лихом, допомагав 
мирному населенню вистояти, вижити, переселитися в „чисту зону”, відроджувати 
обпалену радіацією землю, були й наші земляки. Високий професіоналізм, 
справжній героїзм, мужність і самовідданість під час ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС продемонстрували понад 400 жителів району, 312 з яких і нині проживають 
на території Сарненщини. Усі вони мають статус ліквідаторів наслідків аварії на 
ЧАЕС. Для нашого району Чорнобиль сьогодні - це понад 94 тисячі осіб, 
постраждалих від катастрофи та її наслідків, Понад 900 сімей нашого району 
спіткало горе, у районі живуть приблизно 1500 інвалідів-чорнобильців та 
ліквідаторів. Це лихо щоденно гостро й болюче нагадує про себе нам, жителям 
Сарненщини, які, як і мільйони українців, пережили Чорнобильську трагедію, яка 
буде тяжкою спадщиною ще для багатьох поколінь. 
 
Співучі й веселі, мудрі й роботящі люди, їхнє вміння працювати завжди охочі на 
творчість, закоханість у свій поліський край, вигідне географічне розташування, 
сприятливі умови для розвитку промислового виробництва, природні багатства, 
наявність вузлової залізничної станції, автомагістралей обласного та 
республіканського значення, висунули наш район в число привабливих ділових 
партнерів у державі та за кордоном. І сьогодні Сарненський район - один з 
найбільш економічно і соціально розвинених районів області. 
Поняття ‘Волинь’ відзначається певною стійкістю, хоча й різними підходами та 
характеристиками щодо його означення та окреслення і, особливо, в історичних 
часі та просторі. Представники різних наукових напрямів історії, етнології, 
топоніміки, геральдики а також географії, філології та інших наук відмічають 
стійкість цього поняття з давніх-давен. Проте в нього вкладався різний зміст, якщо 
вивчати регіон в історичній ретроспективі. 
 

Криваве протистояння 

Хіба ж жертви польсько-українського протистояння не заслуговують на 
вшанування пам’яті, і найкращим виявом шани до них з боку дослідників  є 
скрупульозний аналіз  правди про причини, перебіг та масштаби цієї трагедії 
 
А її масштаби були значними і без жодних надумувань та перебільшень. 
Достатніми для того, аби зрозуміти, якою ціною оплачені сьогоднішні приязні 
стосунки між нашими народами, і бути готовими захистити їх від спроб нерозумних 
політиків ці взаємини зруйнувати. 
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Бійці 1-ої роти командування ∠ “Самбір” Дрогобицького інспекторату АК 
під час операції “Буря”. 
Однією з головних причин українсько-польського міжнаціонального конфлікту часів 
війни стала та обставина, що поляки ні на мить не сумнівалися: ця територія – 
польська. Вони високо цінували власний, справді значний економічний і 
культурний внесок у розвиток західноукраїнського регіону, та помилково вважали, 
що цього внеску не заперечуватиме жодна з країн. 
 
На думку польської сторони, єдиним народом, з яким слід було б рахуватися при 
визначенні повоєнного статусу Волині і Східної Галичини, були місцеві українці. 
Втім, провідні польські військово-політичні кола розглядали цю проблему, по-
перше, як внутрішню, здебільшого ігноруючи існування “Великої України”, а, по-
друге, під час переговорів з урегулювання територіальної суперечки вони 
ставилися до місцевих українців як до нерівноправних партнерів. Від останніх 
вимагалося передусім, аби вони залишалися лояльними щодо неї як її колишні 
громадяни 
Спробуємо з’ясувати, яку інформацію про 11 липня 1943 року містять документи 
того часу. Насамперед, матеріали головних учасників протистояння — польських 
та українських підпільників, а також, додатково, матеріали німецької окупаційної 
адміністрації та радянських партизанів. 
Розгорнута мережа польського підпілля у своїх звітах ретельно описувала 
наростання польсько-українського конфлікту, починаючи з весни 1943 року. 
Найраніше з відомих на сьогодні повідомлень, яке стосується антипольських акцій 
на Волині в липні 1943 року, датовано 31 липня. Невідомий підпільник під 
псевдонімом “Соболь” інформував міністра внутрішніх справ еміграційного 
урядуВладислава Баначика: 
“Вбивства польського населення Волині, здійснювані українцями, посилюються. 
У період із 13 до 18 липня масові вбивства мали місце у: Гурові, Гурові Великому, 
Гурові Малому, Вигнанці, Здзярах, Забoлотці, Садовій, Новинах, Загаях, 
Порицьку, Олені, і Ожешині. У луцькій єпархії з 11 липня цього року вбито 40 
ксьондзів” [12, 518]. 
Описані в документі події не стосуються дня, який нас цікавить – адже згідно зі 
звітом вони сталися наступного тижня, однак у пізніших документах польського 
підпілля більшість із названих населених пунктів будуть віднесені саме до тих, які 
атаковані в ніч з 11 на 12 липня. 
Натомість у звіті генерала Тадеуша Коморовського, командувача Армії Крайової, 
від 19 серпня 1943 року згадуються антипольські акції саме в ці дні. Тут 
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вказано: “11 і 12 липня вирізано 60 польських сіл на Володимирщині та 
Горохівщині” [28, 59]. 
Це коротке речення у звіті, по суті, є єдиним документальним підтвердженням 
великого географічного масштабу акції. Жодних деталей генерал не передає, хоча 
від описуваних подій минуло достатньо часу — більше місяця. Документ не 
містить наголосу на одночасній атаці протягом однієї ночі, а йдеться про 
результати нападів за дві доби — 11 і 12 липня. 
20 серпня 1943 року міністр внутрішніх справ Владислав Баначик звітує про 
ситуацію на окупованих німцями колишніх теренах Другої Речі Посполитої за 
останні півроку. 
“Останнім часом ці формації — пише він про відділи бандерівської та 
мельниківської ОУН, а також загони Тараса Боровця “Бульби”, — на які великий 
вплив мають радянські агенти, розпочали масове вбивство польського 
населення. 
Акція спочатку була спрямована проти поляків, залучених до німецької 
адміністрації, сільської та лісової, а потім поширилася і на місцевих польських 
селян. У Ковельському повіті у селах Голоби, Мельниця, Порицьк, Велицьк, 
Жмудче та інших українські банди вимордували близько 150 польських родин. 
У Володимирському повіті українські вбивства зачепили 360 родин. Криваві 
розправи українців із поляками мали місце також у Костопільському повіті. 
Загалом жертвами українських злочинів стало близько двох тисяч осіб польської 
національності” [30, 45]. 
Жодних конкретних хронологічних прив’язок це повідомлення не містить, із 
контексту зрозуміло лише, що мова йде про літо 1943 року загалом. Важливо, що, 
згадуючи про ті ж терени, що й Коморовський (Володимирський повіт), Баначик не 
пише про жодну масштабну одночасну акцію протягом 11-12 липня. 
У грудні міністр внутрішніх справ, отримавши додаткові звіти з місць, опрацював 
докладніший звіт про події на східних теренах у липні – серпні 1943 року. Тут у 
розділі “Волинь” знаходимо конкретну інформацію про знищені польські населені 
пункти. 
Баначик уже пише про те, що “в середині липня одночасно в низці місцевостей 
українські банди напали на польське населення в західних повітах Волині, а саме 
Володимирському, Горохівському, в яких за минулі місяці панував ще відносний 
спокій” [29, 44]. 
Далі, спираючись на свідчення біженців із Волині, які опинилися в Галичині, він 
наводить перелік місцевостей, атакованих у Горохівському (25 сіл і колоній), 
Луцькому (8 сіл і колоній), Дубенському (17 сіл і колоній) та Володимирському (27 
сіл і колоній) повітах [29, 44]. 
Отже, мова йде про 77 населених пунктів (цифра, близька до наведеної 
Коморовським), але точної інформації про час цих атак не наводиться, і знову-
таки, з контексту можна зрозуміти, що йдеться або про липень та серпень 1943 
року, або загалом про населені пункти, знищені від початку конфлікту до серпня 
1943 року. 
Жодних німецьких документів про акції цього дня поки теж не виявлено. Очевидно, 
що німецька окупаційна адміністрація не могла не помітити великої операції. 
Як, зрештою, і радянські партизани, що детально інформували своє керівництво 
про події на Волині, зокрема про антипольські акції. До прикладу, серед їхніх 
донесень можна знайти доволі детальну інформацію про трагічні події, що сталися 
18 липня у Володимирі-Волинському. 
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“У місті, — читаємо в повідомленні з’єднання партизанських загонів імені 
Шукова, —відбувалося масове побиття поляків бандерівцями (українськими 
націоналістами), що зібралися на недільне богослужіння. 
Поляків били в костелах і на вулицях, внаслідок чого вбито 18 ксьондзів і до 
1 500 громадян. Німці цьому побиттю не заважали і лише через кілька днів 
випустили звернення до поляків йти на службу в поліцію і жандармерію для 
боротьби з бандерівцями” [27]. 
Інше повідомлення загону Бегми за 28 липня є менш детальним і містить таку 
інформацію: 
“Кілька тисяч осіб бульбівців з 10-го до 20-го липня повели наступ проти 
польських сіл Чутаєтєв, Вафи, Голи, Пісочна, Тур, Сошникіно [назви сіл 
перекручені звітодавцем —В.В.] та інших. На шляху все спалили, по-звірячому 
мордували населення, згодом відійшли на північ. 
Основний опір дали озброєні поляки села Бути, під керівництвом ксьондза. 
Втрати поляків — 400 осіб убитими. Загін командира Дорошенка, що прийшов 
на допомогу з Рівненської області, разом із поляками знищив сотню 
націоналістів. Захоплено 6 кулеметів. 
Для надання допомоги полякам на боротьбу з бульбівцями і для виводу 
польського населення нами спрямовано 3 партизанських загони”. 
Отже, в повідомленні йдеться про антипольську акцію з участю значної кількості 
повстанців, яка відбулася приблизно в той відрізок часу, що нас цікавить. Але й тут 
не знаходимо підтвердження про операцію, що мала б охопити понад сотню сіл і 
здійснювалася протягом однієї ночі. 
Отже, теза про масштабну координовану акцію, що 11-12 липня охопила 
значні терени Волині, наразі не віднайшла документального підтвердження. 
Волинська різанина, жертвами якої стали до ста тисяч мирних людей, – 
найтемніша сторінка історії УПА .Антипольську акцію УПА підтримала частина 
місцевих українців. Насамперед через земельну політику керівництва ОУН-Б на 
Волині відібрану у поляків землю розподіляли поміж українських селян. Поза 
сумнівом, саме підтримка УПА цивільними, озброєними косами, вилами, сокирами 
та ножами, і надала волинським подіям особливо кривавого характеру. 
За радянських часів вона замовчувалася, тому попервах у політичному 
протистоянні в пострадянській Україні противники реабілітації УПА покликалися 
винятково на її жертви серед радянських громадян (відповідні написи зроблені на 
встановлених наприкінці 2000-х пам’ятниках жертвам ОУН і УПА в Сімферополі та 
Луганську). 
Проте згодом тема польських та єврейських жертв українського підпілля також 
стала предметом політичних маніпуляцій: маю на думці сумнозвісну “виставку 
Колесніченка” в Українському домі (яка, зрозуміло, не мала нічого спільного із 
відповідальним обговоренням важких питань минулого) або виданий тим таки 
Колесніченком, з порушенням авторських прав та численними помилками, збірник 
перекладів досліджень західних істориків “ОУН и УПА: исследования о создании 
исторических мифов” (протест авторів перекладених текстів щодо політичної 
інструменталізації їхніх розвідок дивись тут). 
Потребу випрацювання такого способу опису Волинських подій 1943 року, який би 
дозволив одночасно пишатися антирадянською боротьбою націоналістичного 
підпілля, сформулював Ярослав Грицак у “Тезах до дискусії про УПА”. 
На його думку, “якщо я поділяю захоплення УПА та виводжу себе – принаймні 
почасти – з її традиції, то мушу визнавати її окремі прорахунки і навіть 
злочинний характер рішень певної її частини, як-от у випадку з антипольською 
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акцією на Волині” (Ярослав Грицак, Страсті за націоналізмом. Київ: Критика, 2004. 
С. 111). 
Показово, що цей дуже поміркований заклик у дусі формули “прощаємо і просимо 
вибачення”, який пропонував стратегію збереження УПА в національному каноні 
(підкреслюю: збереження!), викликав істеричну реакцію археолога Леоніда 
Залізняка: 
“Волинська трагедія була закономірним і неминучим наслідком тривалої експансії 
Польщі на етнічні українські землі… Польська людність Волині стала жертвою і 
заручником загарбницьких імперських амбіцій власного уряду… Чому українці, на 
відміну від інших народів, повинні вибачатися перед колонізаторами та 
окупантами за те, що пробують захистити власну землю і свій народ?… Перед 
ким ми ще завинили за те, що живемо на білому світі?” 
Вистояти у боях проти українських збройних формувань вдалося тільки 
багаточисельним і добре вишколеним польським базам самооборони і тим, які 
користувалися допомогою радянських партизанів (переважно в лісистих східних і 
північних районах Волині). 
Деяким польським селам на Волині зброю давали також німці або польська 
допоміжна поліція, щоб поляки могли боронитися самостійно. Як правило, це 
робилося в тих місцевостях (найчастіше Луцького, Горохівського і Кременецького 
районів), звідки окупанти вивозили збіжжя (скажімо, колонія Гали біля м. Сарни). 
Завдяки цьому поляки, наприклад поселення Гута Степанська, змогли утримувати 
оборону від нападів боївок УПА з 16 по 18 липня 1943 р. 
Окупанти намагалися використати польську самооборону також для боротьби з 
УПА, яка все більше міцнішала, а також проти тих українців, які підтримували її дії. 
28 липня волинський представник польського еміграційного уряду звернувся до 
поляків: “в жодному випадку не сприяти німцям”. 
У зверненні підкреслювалося: 
“Всі поляки, жінки, як і чоловіки, повинні знаходитися в лавах самостійної 
польської самооборони… Слід зробити все, щоб німці якомога менше людей 
забрали на роботу. Вступ до німецької міліції і жандармерії є тяжким злочином 
стосовно польського народу. 
Міліціонери-поляки, котрі беруть участь у руйнуванні домів, а також у вбивстві 
українських жінок та дітей, будуть виключені зі складу польського народу і 
жорстоко покарані… 
Співробітництво з більшовиками є таким самим злочином, що і співпраця з 
німцями. Вступ до радянських партизанських загонів є злочином. Жоден поляк 
не повинен там знаходитися”. 
Однак далеко не всі поляки прислухалися до порад місцевих представників 
польського еміграційного уряду або зверхників з АК. Вирішальним чинником 
служили не накази керівників підпілля, а інстинкт самозбереження. 
Німецька окупаційна адміністрація чи радянські партизани були єдиною силою, як 
здавалося полякам, на котру вони могли розраховувати. 
Саме за участі польських поліцаїв і жандармів (серед останніх було чимало 
привезених німцями з Генерал-губернаторства) на Волині постраждало найбільше 
місцевих українців. Та польське суспільство, як і українське, не повинно 
відповідати за дії тих, хто перейшов на службу до німецького нацистського 
режиму. Слід вважати, що це злочини цього режиму. 
Окрім головного свого призначення – захисту людей, члени польських баз 
самооборони, насамперед найміцніших з них, вдавалися до інших акцій. Від 
середини літа і особливо восени 1943 р. вони організовували “превентивні” напади 
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на упівські осередки або напади з метою помсти у відповідь на дії загонів УПА, 
зрештою, атакували сусідні українські села, вирішуючи проблему продовольчого 
забезпечення поляків у пунктах опору. 
Від подібних дій нерідко страждали цивільні українці, які не брали участі в 
антипольських нападах. Утім, впродовж 1943 р. місцеві поляки були стороною, що 
оборонялася. Сили УПА наприкінці року досягли 15-20 тисяч. До того ж 
антипольські дії УПА підтримували місцеві українці, а це близько 80% населення 
Волині, тоді як поляки – це не більше 15%. 
Натомість, за даними волинського командування АК, польські партизанські відділи 
нараховували до 1300 вояків. Ще близько 3600 осіб діяли в базах самооборони. 
Цим можна пояснити і разючу різницю в числі жертв трагедії. З українського боку – 
кілька тисяч, з польського – кілька десятків тисяч. 
Лише створення в перших місяцях 1944 р. т. зв. 27-ї Волинської дивізії піхоти АК 
зберегло певну частину поляків від загибелі та підтримало дії польських збройних 
формувань, відтак зросла кількість жертв-українців. 
Наявні документи спростовують твердження деяких польських авторів про те, що 
дії цієї дивізії, призначеної для боротьби проти гітлерівців у рамках реалізації т. зв. 
плану “Бужа”, не носили характеру “відплатних акцій”, а були викликані лише 
необхідністю “очищення” території від загонів УПА. 
На підтвердження цієї думки зацитуємо уривок зі звіту на ім’я представника 
польського еміграційного уряду на Волині. Один з підлеглих повідомляв йому 31 
січня 1944р.: 
“Те, що зараз діється у сільській місцевості, нічим не відрізняється від тієї 
звірячості, яку виявляли ще донедавна українські банди у своєму ставленні до 
поляків. 
Польські партизанські загони організовують напади на українські села, 
виганяють з них українців, відбирають інвентар, а селища цілком спалюють. 
Тих українців, які не встигли втекти, застрелюють на місці, не роблячи 
винятку, здається, навіть для жінок та дітей”. 
В іншому документі учасник тих подій зазначав: 
“Поляки в своїх діях застосовували принцип колективної відповідальності і на 
напади, розбій та грабунок відповідали вбивствами, реквізиціями, 
пограбуванням. 
Вбивства вважалися справою честі. Молоді хлопці, які втратили родини, на 
прикладах гвинтівок робили помітки, рахуючи кількість своїх жертв. Людське 
правосуддя перетворювалося на звірячу помсту”. 
У повоєнний час для виправдання воєнних злочинів нерідко посилалися на 
протиправну поведінку протиборствуючої сторони як підставу для допустимості 
цих злочинів. Однак у Женевських конвенціях від 1949 р., які в свою чергу 
ґрунтуються на нормах ХХІІ статті Гаагського положення від 1907 р. про закони та 
звичаї війни, чітко сформульовано принцип обмеження воюючих у виборі засобів і 
методів ведення бойових дій та передбачено покарання за порушення цих 
обмежень. 
До того ж у даному випадку йдеться про карну відповідальність усіх осіб, які 
припустилися воєнних злочинів, незалежно від того, чи були вони правителями, 
посадовими або приватними особами. 
Проте на практиці все набагато складніше. Наявний великий сумнів, що Комісія з 
покарання злочинів польського Інституту національної пам’яті, яка від 1990-х років 
проводить слідство в справах масових вбивств в роки війни колишніх громадян 
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Другої Речі Посполитої (як поляків, так і українців), зможе притягнути когось до 
карної відповідальності. 
Багато з причетних до тих вбивств уже покарані свого часу в Україні та Польщі. Ті, 
кому вдалося уникнути покарань, померли. 
У повоєнний час для виправдання воєнних злочинів нерідко посилалися на 
протиправну поведінку протиборствуючої сторони як підставу для допустимості 
цих злочинів. Однак у Женевських конвенціях від 1949 р., які в свою чергу 
ґрунтуються на нормах ХХІІ статті Гаагського положення від 1907 р. про закони та 
звичаї війни, чітко сформульовано принцип обмеження воюючих у виборі засобів і 
методів ведення бойових дій та передбачено покарання за порушення цих 
обмежень. 
До того ж у даному випадку йдеться про карну відповідальність усіх осіб, які 
припустилися воєнних злочинів, незалежно від того, чи були вони правителями, 
посадовими або просто фізичними особами. 
Проте на практиці все набагато складніше. Маємо великий сумнів, що Комісія з 
покарання злочинів польського Інституту національної пам’яті, яка від 1990-х років 
проводить слідство в справах масових вбивств в роки війни колишніх громадян 
Другої Речі Посполитої (як поляків, так і українців), зможе притягнути когось до 
карної відповідальності. 
Багато з причетних до тих вбивств уже покарані свого часу в Україні та Польщі. Ті, 
кому вдалося уникнути покарань, померли. 
Без  заперечень, поляки були жертвами. Це більш ніж нищення – це етнічна 
чистка, метою якої було зайняття земель Західної України українцями. На початку 
Другої Світової війни ці землі були багатонаціональними – були поляки, були 
українці, були євреї. Кожна з тих груп пережила страхіття. Не можна 
виокремлювати однієї з них і говорити тільки про її кривди. 
Неправда, що жертвами вбивств і винищення були тільки поляки. Наприклад, 
кілька років тому відбулася велика дискусія, присвячена злочину в Єдвабнім. Чому 
тоді не згадували про Волинь? Адже це подібні явища. Сусіди, люди, що мешкали 
поруч роками, раптово нападають і жорстоко вбивають… 
Слід визнати, що втрати українського населення від польського націоналістичного 
терору стали б значно більшими, як би не оперативно-бойові удари радянських 
органів та військ держбезпеки, котрі розглядали підконтрольні Лондонському уряду 
підпільні структури як небезпечного противника (тим більше, з огляду на 
перспективу визначення геополітичної долі земель Західної України та Східної 
Європи у процесі повоєнного врегулювання). 
З 1944 р. органи держбезпеки завдали дієвих оперативно-військових ударів по 
організаціях польського націоналістичного підпілля. 
У лютому-квітні цього року у Волинській обл. ліквідували Луцький інспекторат 
Польського повстанського союзу (ППС, який вів активну розвідувально-диверсійну 
роботу, мав підготовлені бойові кадри, склади зброї, нелегальні типографії та 
радіостанції), був виявлений зв’язок польського підпілля з англійською розвідкою. 
Англійці постачали ППС зброєю, висаджували свою агентуру на бази підпілля для 
залучення його можливостей для розвідувальної діяльності відповідно до планів 
військового відомства Великобританії, 2-го (розвідувального) та 6-го (диверсійна 
робота) відділів еміграційного Міністерства закордонних справ. 
Вдалося встановити приготування польського підпілля до проведення диверсій за 
допомогою бактеріологічної зброї (!). 
Під час ліквідації осередків ППС у Рівному, Дубно, Здолбунові, Кременці органи 
Народного комісаріату державної безпеки (НКДБ) УРСР провели вербування низки 
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перспективних оперативних джерел з поміж колишніх учасників польського 
підпілля. 
У населених пунктах Волинської, Рівненської й Тернопільської областей радянська 
контррозвідка виявила осередки польської підпільної організації Державна 
цивільна служба – Делегатура Жонду (ДЦС-ДЖ, тобто представництво 
еміграційного уряду в Лондоні). 

 

Польський прапор, вивішений повстанцями АК над 
Львівською політехнікою в перші години після звільнення 
міста радянськими військами в 1944 році. Фото: 
en.wikipedia.org 

Як визнавали документи польського підпілля, оперативні заходи радянської 
сторони зірвали реалізацію планів масштабного залучення польського населення 
до підривної роботи. 
Крім того, придбані НКДБ УРСР негласні помічники спромоглися проникнути до 
керівних ланок ППС, ДЦС-ДЖ у Люблині, вдалося перехопити кур’єрів з Варшави з 
цінними документами для волинського підпілля, що дозволило ліквідувати ряд 
осередків польського опору у Волинській та Рівненській областях, склади зброї, 
радіостанції, затримати низку керівників ППС та ДЦС-ДЖ на Волині. 
Образ сусіда в наших підручниках з історії 
Відчутні результати дала оперативна розробка  крайових органів АК та ДЦС-ДЖ по 
Галичині, підконтрольних їм інших польських нелегальних організацій. Зокрема, 
було затримано керівництво “Львівського обшару” АК та ППС, Львівського й 
Тернопільського округів АК та ППС. 
Органами держбезпеки були виявлені створені гестапо для ведення провокаційної 
роботи  польські легендовані підпільні організації “Білий орел”, “Шанець”, “Меч і 
орало”, здобуті матеріали про наявність угоди між гестапо та польськими 
націоналістичними організаціями про спільну боротьбу з СРСР. 

http://www.istpravda.com.ua/research/2010/12/15/8970/
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Новий поштовх боротьбі з польським підпіллям надала директива глави 
Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВД) СРСР Лаврентія Берія від 20 
грудня 1944 р. № 524 про “вилучення польського націоналістичного елементу”. 

 

 Повстанці АК. Праворуч – “Твардий”, чиї успіхи у 
винищенні українцівописав його соратник Стефан 
Домбський 

Зокрема, радянська спецслужба припинила діяльність молодіжних підпільних 
організацій “Орлента” (Дрогобич), бойової організації “Стшелец” та низки 
терористичних груп у Львові. У ході оперативних заходів “Блок” та “Януси” в 
Галичині ліквідували спільні польсько-англійські розвідувальні резидентури, 
затримали ряд агентів-диверсантів, підготовлених у спецшколі британської “Сікрет 
інтелідженс сервіс”. 
Лише до 1 травня 1945 р. радянськими спецслужбами та військами було 
ліквідовано 152 польські націоналістичні нелегальні організації, арештовано 1064 
їх учасники, захоплено 19 складів зброї, 12 радіостанцій, 6 типографій. 
Як бачимо, польське підпілля являло собою потужну військову та розвідувально-
диверсійну силу (загалом бойовий склад АК нараховував за час війни до 270 тис. 
осіб – цікаво, що одночасно на службі ІІІ рейху перебувало до 250 тис. громадян 
довоєнної Польщі, про що нерідко забувають на фоні писань про “масовий 
колабораціонізм українців”). 
Окрім безсумнівного внеску підпілля АК у боротьбу з нацизмом, були і справді 
темні сторінки – включаючи згадану Волинську різанину. Якщо її учасники з 
польської сторони будуть для сучас 
Також слід поєднати те, що робилося на Волині і Східній Галичині з тим, що 
відбувалося після війни, тобто операцією “Вісла” – етнічними чистками, які 
проводив польський уряд проти невинних українців. Значною мірою це зачепило 
тих людей, наприклад, лемків, які самі не відчували себе українцями до кінця. Це 
все єдина проблема.Не можна шукати одного винуватця. Треба покірно прийняти, 
що так було і намагатися зрозуміти всі чинники.УПА як УПА мала блискучі сторінки 

http://www.istpravda.com.ua/blogs/2011/02/1/20545/
http://www.istpravda.com.ua/blogs/2011/02/1/20545/
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своєї історії. Не визнавала ні Гітлера, aні Сталіна і намагалася воювати на 
кожному з обох фронтів. Війна розпалила насильство з обох сторін. Так як не всі 
українці, так не всі солдати УПА відповідальні за злочин. І не тільки поляки є 
жертвами. Це дуже складна історія. Не можна дозволяти, щоб лише одна сторона 
називала себе єдиною жертвою. 
На Західній Україні, де війна залишила глибокий слід. Значна частина населення 
регіону було вбита або вивезена на примусові роботи до Німеччини, а інша, більш 
значна, помре або буде депортована до Сибіру і на Далекий Схід (в основному у 
Воркуту) з приходом радянської влади. Ці потаємні укриття завжди знаходилися 
неподалік  житла, оскільки звістка про швидкий прихід ворогів не залишала часу 
для втечі. Вони облаштовувалися так, щоб звідти можна було легко бігти і щоб їх 
тяжко було виявити навіть при самому ретельному обшуку. Безсумнівно, такі 
“схрони” кидали виклик прагненню радянської влади взяти регіон під свій контроль. 
Укриття були уособленням підпільного світу – зі своїм урядом, своїми 
громадянами, глибоко окопалися в очікуванні затяжної війни проти радянської 
присутності в регіоні. Існували й особливі сховища, призначені під госпіталі, 
поліцейські управи, друкарні, бібліотеки і архіви, а також для централізованого 
зберігання предметів першої необходімості16. У 1945-1946 рр.. радянські частини 
виявили тільки на Західній Україні 28 969 таких підпіль. Прагнення населення 
уникнути Рад і ухилитися від служби в армії збігалося із закликами УПА. Однак, до 
великої досади керівництва українських повстанців, така поведінка ще не 
означала, що втікачі неодмінно поповнять ряди ОУН-УПА.  
 
Війна породжувала не тільки нових борців націоналістичного підпілля, але й 
незліченні незалежні кровожерливі і жорстокі банди мародерів. Ці банди тримали в 
страху всіх, не розбираючись між простими обивателями, повстанцями та 
представниками радянської влади. Навіть у своєму середовищі підпільники-
націоналісти  Західної України нарікали на дії справжніх банд, що знаходилися 
поза політикою.  
 
Вступ на територію Західної Україні Червоної Армії, а слідом за нею і 
прикордонних військ НКВС, не позбавив населення від страху, викликаного 
очікуванням повернення радянської влади в регіон, який в цілому був 
налаштований до неї вороже. За перші 17 місяців повторної окупації Західної 
України радянськими військами (з лютого 1944р. по червень 1945р. включно) 
донесення НКВС з грифом “цілком таємно” показують, що радянські частини 
провели 15733 військових і міліцейскіх операцій проти українських націоналістів. 
Кількісні результати цих операцій вражають уяву: 91615. українських повстанців 
було вбито, 96446 захоплено живими, 41858 взято в полон. За перший рік після 
встановлення радянської влади на Західній Україні в ході жорстоких військових 
операцій було депортовано 10139українських сімей (26093 осіб). Десяткам тисяч 
ще належало бути депортованими на протязі наступних кількох років. Як 
зазначалося у донесенні ОУН-УПА: “В даний час більшовики активізували 
кампанію, націлену на те, щоб відколоти від нас маси. Українське населення 
коливається під впливом більшовицького терору і пропаганди. Метою цієї 
пропаганди було протиставити радянську владу попереднього періоду – епохи 
польського панування. Як зауважив селянин Іван Колядко на Немовіцькому 
сільському сході: “Мого брата за службу в Червоній Армії нагородили орденом 
Слави III ступеня. Хіба могло таке статися за польських панів-щоб бідний  селянин 
отримав би таку урядову нагороду?  Такі, як Колядко з с. Немовичі, справедливо 
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вважали, що повстанцям слід дати можливість самим скласти зброю. А тих же, хто 
відмовиться це зробити, потрібно “вбивати як собак”. Після цього виступу, сам 
Колядко та його численні родичі стали мішенню для ударів  повстанців. За кілька 
тижнів ,після його виступу,  було по звірячому зарубано і розчленовано його 
дев’ять родичів. Це були дві родини, що жили по сусідству з селом Зносичі. 
Всупереч таким звірствам “совєти” проводили показові суди на сільських сходах, 
що давали вихід озлобленості і гніву населення і стали на Західній Україні 
потужним знаряддям підтримки радянської влади на селі.  
 
Мені в Степані розповідали про один випадок: “у січні 1945 р. двоє українських 
націоналістів були публічно страчені за військові злочини проти радянського 
народу. На центральній площі селища Степань спеціально спорудили шибениці, 
потім туди вивели двох ув’язнених з табличками на грудях, на яких було написано 
“бандіт” і “убивця”. Їх підвели до шибениць, зв’язали руки за спиною й одягли на 
шию петлю. Було зачитано вирок радянського суду: смерть через повішення. 
Злочин цих людей нібито полягав в тому, що вони рік тому вбили дев’ятьох 
радянських партизанів з десанту. Їх також звинувачували у збройному бандитизмі 
проти місцевого населення.  Оголошення вироку викликало гучні оплески серед 
натовпу”…  
 
Звісно, сьогодні  важко уявити, що боротьба за незалежність могла б увінчатися 
успіхом. В 1944-1945 рр. ОУН сподівалася на перемогу, спираючись на три 
фактори. Першим з них вважалася повна підтримка з боку населення Полісся та 
Галичини. Керівництво ОУН було переконане, що ніякої окупаційний режим не 
зможе підкорити край, якщо самі українці відмовляться визнати законність цієї 
влади.Другим чинником була віра в успіх, заснована на багато-чисельності 
населення. ОУН розраховувала на те, що після-воєнне перетворення Західної 
України та утвердження радянської влади в регіоні виявляться не під силу навіть 
Сталіну. Третім було сподівання на те, що західні союзники будуть наполягати на 
демократичному вирішенні завдань повоєнної реконструкції Східної Європи.  
 
До того ж ОУН покладала великі надії на Третю світову війну між “Росією” і 
Америкою. Після серпня 1945 року українські націоналісти особливо 
розраховували на загрозу застосування США атомної зброї .  
 
Тим не менш бойовий дух українського націоналістичного підпілля був значно 
підірваний вже одним розмахом дій радянської влади щодо встановлення свого 
контролю на Західній Україні в перші шість місяців з початку повторної окупації 
регіону радянськими військами.  
 
Більшість жителів непокірного краю втомилися від війни і не бажали воювати 
проти непереможної, як тоді здавалося, Червоної Армії. Таємне донесення агента 
“Бусько” з Сарнів керівництву ОУН, датоване 4 листопада 1944 р., відображає 
загальну атмосферу, в якій доводилося діяти українським націоналістам: 
“Ставлення організованого населення до нашого руху співчутливе. Ставлення 
неорганізованого населення негативне, оскільки більшість з цих людей не вірить в 
нашу перемогу над сильним ворогом . Люди сильно залякані арештами та 
висилкою до Сибіру”.  
Підтримка ОУН-УПА з боку населення танула на очах і це ставало головною 
загрозою підпіллю. Як показує абсолютно таємна доповідь НКВС -” … жовтня 1944 
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р., місцеве українське “населення також починає проявляти зневіру в пропаганду 
ОУН і поступово полишає їх.  Лише невелика частина населення надає підтримку. 
Головну небезпеку для підпілля – і успіх в очах радянських агентів – представляли 
песимістичні настрої. Вони все більше поширювалися серед повстанців, у міру 
того як широкі верстви українського населення, які раніше їм співчували, тепер від 
них відрікалися, відчуваючи неминучість поразки”  

 

Тільки під страхом смерті ОУН ледь 

вдавалося поповнювати свої лави 

 
Савчина Поліна Василівна /Ковпак/- уродженка с. Немовичі, що біля Сарн 
 розповідала своєму сину Олексію, як старша її сестра Ганна опинилася у 
курінного Яреми за розвідницю і зв”язкову:  
 
- Та осінь,першого року після війни, була з проливними дощами,від чого ночі були 
темні,темні….  
 
Вдосвіта наремно, мабуть прикладами, постукали у двері. Батько з нами не 
ночував, бо десь ховався, щоб не забрали в ліс,отож ми спали з мамою. Нас було 
семеро: Іван, Ганна, Параска, я, Маня, Антон,Василь і  маленька Любка. Від стуку 
всі вмить схопилися, бо добре знали, що в такий час і в таку погоду з добром не 
приходять. Ми так полякалися, аж дух перехватило, а мова десь поділась.  
 
До хати зайшло четверо. Попросили щось від живота для молодого хлопця, бо 
знали, де є малі діти, там є якийсь лік від шлунку-ромашка,полинь, а може й 
горілка,чи ще щось.  
 
Хлопці були не з нашого села. Але мабуть їх хтось до нас направив, ми ж не жили 
десь на краю, а в самому центрі.  
 
Мама дала їм повечеряти і випити самогонки, яку держали для компресу, коли 
хворі…  
“Гості” повечеряли, але з хати нейшли. Сказали мамі, для того щоб ви нас не 
“продали”, ми беремо з собою вашу найстаршу дочку. Не бійтеся ми з нею нічого 
поганого не вчинимо. Вона буде у нас зв”язковою, а якщо не відпустите, то самі 
знаєте що зробимо з вашими гарними дівчатами, а хлопців порубаємо на 
“свіжину”…  
 
Ганна одягнулася і пішла з ними… Десь півроку була в Тинному. Повернулась, 
коли захворіла тифом, а від неї всіх нас “покосило” на ту страшну хворобу. Але це 
й нас врятувало, бо коли “руські” прийшли “вивозити” в  Сибір, то сказали, що і так 
повмирають всі, а ми “взяли” та й всі до одного вижили…”  
 
Діючи в атмосфері фаталізму, несучи постійні втрати в зіткненнях з 
переважаючими силами радянської армії, керівництво українського 
націоналістичного підпілля вдавалося до жорстких заходів, аж до розстрілу, щоб 
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запобігти дезертирству. .Проте з плином часу ця тактика дуже часто призводила 
до того, що лідери повстанців перетворювалися на катів, а рядові бійці все більше 
віддалялися від свого керівництва.Коли керівники підпілля підозрювали своїх 
людей у мовчазній згоді з Радами або в дійсному співробітництві з ворогом, 
замість доган вони відразу вдавалися до набагато більш жорстких заходів-
знищення  
“Совєти” застосовували іншу поширену форму дезорганізації повстанців стали 
часті облави, під час яких “підозрюваних” забирали на допит в НКВС-одних 
затримували на якийсь час, інших відразу ж відпускали. Такі облави настільки 
увійшли в звичайну практику, що у них з’явилася подвійна мета: таким чином 
одночасно виявлялася справжня радянська агентурна мережа і в той же самий час 
сіялись страх і підозри в лавах підпільників. Нескінченні арешти і допити помітно 
руйнували об’єктивні критерії, за якими можна було б судити про відданість 
українських повстанців своїй справі. У результаті підозрювати починали майже 
кожного.  
 
Вже в серпні 1944 р., У відповідь на спроби НКВС проникнути до лав підпільників, 
ОУН ввела в дію “наші контрзаходи … ліквідація  сексотів усіма доступними 
засобами (розстріл, повішення і навіть четвертування, з написом на грудях:” 
Сексот “)” .У численних інструкціях УПА прямо описується, як слід чинити 
розправу. Мета терору полягає не тільки в тому, щоб знищити запідозрених 
зрадників, а й у тому, щоб залякати інших і тим самим не допустити можливої 
зради в майбутньому.Тому ритуальне осквернення тіл було важливою частиною 
терористичних методів, що застосовувалися українським націоналістичним 
підпіллям. На Сарненщині у Рівненській області в червні 1944 р.  оуновці стратили 
місцевого селянина, запідозреного у співпраці з Радами, повісивши його посеред 
села. Потім повстанці публічно осквернили тіло – “порубали труп повішеного 
бандита сокирою”.  
 
Таке ж ритуальне насильство в найстрашніших формах застосовувалося 
бандерівцями по відношенню і до приїжджих, направлених радянською владою на 
Західну Україну для повоєнного відновлення господарства. “  
 
13 вересня 1944р. в Сарнах Рівненській області повстанці напали на п’ятнадцять 
співробітників радянського районного апарату. Одному із них вдалося втекти, а 
чотирнадцять інших повели в ліс і розстріляли. Потім повстанці вчинили наругу 
над трупами, відрізавши голову в одного вбитого чоловіка і ноги ,і обличчя  жінки” 
Звичайно, у конкретних актах відплати часто був свій особистий, якийсь 
символічний сенс. Так А.В. Грицук – повстанець з 10-го Рівненського обласного 
загону СБ пізніше зізнався на допиті радянським слідчим: у січні 1944 р.в селі 
Грушвиця він задушив молоду жінку-українку тієї ж мотузкою, якою радянські 
спецгрупи стратили двох членів обласної СБ-НЕЧАЯ . Жінку підозрювали в 
тому,що вона видала двох контррозвідників повстанців Радам.  
 
Ось як про результати такого залякування відзначалося в радянському донесені 
 осені 1946р.: “Ніхто не хоче бути Головою на селі, бо вдень його вибрали, а на 
наступний ранок його повішено”. У численних свідченнях жителів Західної України, 
записаними в останні роки, відслідковується одна й та сама деталь: на виборах до 
сільрад селяни по можливості намагалися зробити так, щоб керівниками 
виявилися неодружені чоловіки, у яких не було родичів на утриманні. До самого 
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кінця 1940-х рр. більшість сільрад існували лише на папері, оскільки місцеві жителі 
зазвичай відмовлялися займати посади, що були незайнятими після вбивства 
попередніх керівників повстанцями.  Такі ж жорстокі терористичні методи 
застосовувалися націоналістичним підпіллям здебільшого проти самих же 
українців та членів їх сімей, підозрюваних у співпраці з радянською владою.  
 
 
А радянська влада навпаки,використовувала інші методи-масовий терор шляхом 
публічної демонстрації військової переваги. У перші повоєнні місяці вона не 
завдавала точкових ударів по повстанцях – замість цього, встановлення контролю 
над суспільством досягалося залякуванням всього населення. У той же самий час 
особливі спецзагони, маскуючись під бандитів-повстанців, зробили безліч 
диверсій, операцій по дезорганізації і актів саботажу. Метою цих злочинів Рад було 
збити з пантелику місцеве населення, яке прагнуло до того, щоб справедливість 
була відновлена іншими методами.  
 
Радянська практика виставляти на показ трупи вбитих повстанців не зводилася до 
однієї лише символічною демонстрації терору і жорстокості з очевидною метою 
залякати противника. Ця практика була також частиною радянських методів 
оперативної роботи: співробітники НКВС-НКДБ “з легкістю розпізнавали вирази 
облич глядачів, що проходили повз один за іншим.  Оскільки їм потрібно було 
встановити особу. Співробітники радянських органів також встановлювали 
спостереження за похованнями партизанів, намагаючись не допустити, щоб вбиті 
“бандити” перетворилися на мучеників антирадянського повстанського руху 
спротиву. Радянський терор був наслідком не двозначних вказівок зверху – інакше 
як пояснити огидні фотографії, що попадаються в архівних фондах радянських 
частин особливого призначення, – “трофеї” спецгруп, на яких зображено 
систематичну наругу над трупами повстанців,здійснювану з очевидною метою 
вселити страх і залякати населення.  
 
Проте завдання, що стояли перед радянськими органами безпеки, набагато 
перевершували їх можливості, а тому саме незначне протистояння на місцях 
ставало для них серйозною загрозою.  
 
На Західній Україні майже все населення відмовлялося коритися радянської 
влади. Патологічна ненависть до росіян служила живильним середовищем для 
масової опозиції. Цей регіон був відвойований у німців і повторно приєднаний до 
СРСР, але ще довго  не був утихомирений і поставлений під радянський 
контроль.  
 
Існувала також проблема кадрів. Найбільш досвідчені фахівці до кінця 1945 р. 
були на фронті. Працювати на місцях зі сходу України направлялися партійні 
працівники та керівники районної ланки, які не мали майже ніякого бойового 
досвіду і практично не отримували підтримки з боку місцевих жителів. Сильно 
страждаючи від браку кадрів, відносно слабкі органи радянської влади зайво 
покладалися на примусові заходи впливу, вдаючись до насильства і терору 
для упокорення окупованого краю.  
 
Отож керівники українського підпілля розуміли, що радянський контроль у регіоні 
тримався на відносно нечисленних співробітників. Це підказувало повстанцям 
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характерну тактику боротьби: зосередити зусилля своєї контррозвідки на 
вбивствах ключових кадрів радянського апарату.В інструкції ОУН / УПА січня 1945 
ця логіка була сформульована гранично чітко: “Вилазки слід проводити проти 
“совєцких” керівників, проти  режиму і його самих слабких місць. У більшєвиків 
немає людей, які могли б замінити керівні кадри, – вони повинні посилати за ними 
в інші регіони . Такі новачки повинні довго вчитися , за ними потрібен догляд і 
керівництво у справах “  
 
Через постійні вбивства у складі радянського адміністративного персоналу 
районної ланки рідко налічувалося понад шість осіб, які не були б місцевими 
уродженцями.У результаті штати районного керівництва завжди були 
укомплектовані менш ніж на половину, що серйозно підривало зусилля радянської 
влади щодо встановлення своєї присутності в регіоні.  
 
Боротьба Рад з опором українських націоналістів в Західній Україні нагадувала 
битву з багатоголовим чудовиськом, у якого на місці відрубаних відразу зростали 
нові голови. Можна було вбити, посадити у в’язницю або депортувати його лідерів 
і членів їх сімей, але на їх місце завжди приходив хтось інший.  
 
Були й інші особливості радянської агентури на заході України. Декілька випадків з 
практики та захоплені секретні розпорядження органів НКВС-НКДБ говорять про 
те, що, крім зазначених вище видів агентури, на території Полісся та Галичини 
організований і діє особливий вид агентури, створений з неповнолітніх (діти 12-14 
років). Цих дітей ловлять під час облав і під різними приводами відвозять до 
райвідділу НКВС-МДБ, під час допитів погрожуючи їм смертю, якщо вони не 
розкажуть, в чиїх хатах розквартировувався бандерівці, хто в селі варить їм їсти, 
де є їхні магазини, хто голова, де зв’язок та інше. На всі питання діти можуть 
відповісти, бо вони в такому віці спостережливі і мають хорошу пам’ять. Це 
враховують і використовують працівники НКВС.  
Крім цього класифікація противника за національними категоріями широко 
застосовувалася в НКВС, чий апарат був  переконаний в “наявності зв’язку між 
шпигунською діяльністю і етнічним або соціальним походженням”. За всі 
післявоєнні роки сталінського правління основною тактикою радянської влади було 
розпалювання ворожнечі між етнічними групами .. На Західній Україні це означало 
перш за все використання етнічних українців проти етнічних поляків і навпаки.  
 
Хоча війна між радянською владою і українським підпіллям тривала і в 1950-і 
рр..,становище в більшості областей Західної України більш-менш стабілізувалася 
до кінця 1948 р. Війна закінчилася і наступала пора активного кадрового 
будівництва. Категорична заява 24 липня 1948різко контрастувало з тієї жорсткою 
критикою, якої Хрущов піддав в 1945 р. районних керівників за недостатнє 
застосування сили. У ньому відкидалися “порочні методи” і що стало вже стало 
хронічним неправильне ставлення до селянства в масовій політичній роботі …  

Не можливо уявити без них село 

 
Хіба ж можливо для них уявити тогочасне село без Ющика Петра Євгеновича, 
який закінчив Сарненську польську гімназію і був першою  освіченою людиною в 
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Немовичах. Багато займався самоосвітою, був музикально обдарованим, грав на 
бандурі, мандоліні, керував сільською самодіяльностю – управляв церковним і 
сільським хорами. 
У жовтні тридцять дев”ятого П.Ющик був призначений вчителем в школу 
с.Катеринівка, а вже в 1940 році вчителював у своєму селі, Немовичах. Його учні 
1925-26рр. народження в переважній своїй більшості стали активними учасниками 
національно- визвольних змагань. Багато з них загинули в цій кровожерливій 
борні. На сьогодні живе лише Семен Тимофійович Марков /Солов”їв/. 
В книзі ” Пам”яті і Слави….” названо і 153 Немовицьких  героїв. Однак 
старожили переконані, що героїв було значно більше, адже навіть Колядка 
Федота, який був головою сільради і його сім”ю було вивезено до Сибіру, чомусь 
не згадано. 
В тридцяті роки до самого початку війни  в селі активно працювала “Просвіта”, що 
розміщалася в хаті Мички Антона Мартиновича. Активними учасниками були: 
дяк Голубовський і дві його дочки, Батаревичі, Тарапан, Михнови, Тронько, 
Савчин О.С., Мичка І.А., Супрунові Трохим і Михайло і звичайно 
освічений Ющик Петро. 
При “Просвіті” була невеличка бібліотека , працював гурток художньої 
самодіяльності. Під керівництвом  дяка Голубовського ставили вистави:” Назар 
Стодоля” і “Наталку Полтавку” / Роль Наталки Полтавки виконувала Савчина 
Паланя Олексіївна/. 
Не таке вже й відстале було наше село, якщо в 1939 році Німовицький хор 
виступав в Ровно на “Шевченківських днях”. 
Ось як Євген Петрович Ющик згадує той час: “...мабуть це було у 1939 році на 
урочистому зібранні в день народження Шевченка. 9 березня під час концерту, 
на п”ятому році мого життя, тато вперше виставив мене на сцену і прочитав 
короткий вірш: 
Українець я маленький, 
Я люблю край рідненький. 
Вірний син я свого роду, 
Українського народу 
До тепер пам”ятаю цей вірш. Часто мені нагадувала про цей виступ 
 Стельмахова Варка, наша сусідка”… 
Про цей же день згадував Савчин Макар Олексійович, коли десятирічним 
співав “Реве та стогне Дніпр широкий…” 
Ось що з поліційного постерунку про цю подію доповідали до Волинського 
воєводства “Особливої уваги заслуговувала поведінка аудиторії, спричинена 
зростанням політичного виховання слухачів. На відміну від попередніх років, з 
першими словами “Заповіту”, що виконував малий хлопець, всі присутні в 
Немовицькому залі встали, а після закінчення пісні не було жодних 
аплодисментів (у польському документі зазначається, що “раніше багато менш 
свідомих осіб вважали цю пісню честю хору, а не як жалібним гімном”). Реакція 
аудиторії на виконання інших пунктів програми також була стихійною.” 
У Костопільському повіті наймасовіше урочистості відзначили у містечку 
Степань (500 учасників), а в Сарненському – в селі Немовичі (250 осіб, у тому 
числі майже вся сільська молодь) [6, 340-342]. 
Церковні свята громада села святкувала у церкві, а світські культурні заходи, як то 
вистави, концерти,зібрання проводили в Ремізії, так називалось пожежне депо, що 
знаходилось на роздоріжжі Кашево-Гремяче, біля кам”яного хреста, що 
встановлений на честь звільнення села від татаро-монголів.. 
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“Просвіта” проводила різні політичні заходи проти польського гноблення. Звичайно 
влада не дрімала. При постерунку були поліцаї, які пильно стежили за настроями 
селян. Після підписання ”Пакту Рібентропа-Молотова” 23 липня 1939 року на 
Поліссі запахло війною. 
Для зміцнення тилу поляки розпочали терор проти активістів “Просвіти”.  Невдовзі 
було заарештовано: 
Тарапан І.Ф., Мичка І.А.,Яковець Н.Д.,Савчин О.С., Ющик П.Є. і на початку 
вересня 39-го року Польська дифензива в Ровно винесла  їм смертний вирок. 
Родичі активістів через адвокатів вирок оскаржили. Засуджених на смерть 
утримували в спецізоляторі “двуйки”/польське КДБ/. Поки апеляція “ходила” до 
Варшави і назад, вибухнула Друга світова війна. Польща рухнула, а 17 вересня 
1939 року Червона Армія визволила Рівне. Смертників було звільнено… 
В Книзі “Пам”яті і Слави” згадуються наші земляки-немовичани, але невідомо з 
яких причин наведені неправильні дані. Так на сторінці 208 сказано: 
- Ющик П.Є. народився у 1908 році/правильно-1911р./. Учасник національно-
визвольних змагань 1922-44 років/фактично 1930-1944роки/. Націоналістичний 
діяч під час полської,московської і німецької окупацій. Активний член формувань 
ОУН-УПА. ФактичноЮщик Петро у формуваннях ОУН-УПА участі не приймав, 
була на то постанова обласного проводу ОУН “Залишити для виховної роботи 
серед молоді села і району”. Закатований німецькими окупантами в Сарнах у 
1944 році. 
-Тато добре розумів безвихідь свого становища і як розповідав мені у 2009 році 
Володимир Варламович /Пуркач/, він звернувся до його мами “Ганно. я знаю,що 
мені цю війну не пережити-німці , чи більшовики – все одно мене уб”ють, то 
краще вже нехай німці, може для сім”ї буде краще”- як у воду дивився- з гіркотою 
на серці констатує  його син Євгеній. 
-Савчин О.С. народився у 1900 році. Учасник національно визвольних змагань 
1941-55 років. Загинув у боротьбі з московськими окупантами, розстріляний у 
Рівненській тюрмі в 1945р. 
Фактично: Савчин О.С. участі у визвольних змаганнях участі не брав. Був членом 
“Просвіти” з 1930 року і сільським  головою під час німецької 
окупації. Розстріляний у Рівненській тюрмі в березні 1944 року. 
-Яковець Н.І. 1900 року народження. Учасник визвольних змагань 1941-45 
років./правильно 1930-44 рр./ Загинув у Рівненській тюрмі в березні 1944 року. 
“Наум був майстром “на всі руки” Він ремонтував годинники, до війни мав 
вітряну електростанцію і що найголовніше-користувався єдиним в 
селі радіоприймачем. Всю війну “ловив” Москву та Берлін і повідомлення 
розповсюджував за призначенням. Цей приймач у 44 році  ми, діти знайшли в діда 
Антона в сіні на вишках. З Вакулкою І.В. його включили, не розуміючи що до 
чого, а він взяв та й “захрипів-зашумів” так, що почув дід і нас вигнав, а радіо 
десь подів”- згадує Євгеній Ющик. 
 
Двоє з активних членів Немовицької “Просвіти”, стійких націоналістів: Тарапан 
І.Ф., Мичка І.А. пережили лихоліття війни і не були репресовані. 
В книзі О. Денищука ” Боротьба УПА проти німецьких окупантів” перераховано 195 
боїв УПА під командуванням нашого земляка Семенюка Никона на псевдо 
“Ярема”,”Тиміш”,”Стальний”. На деяких сторінках він згадується, як Курінний. 
У своїй книзі О. Денищук  на 58 сторінці розповідає: “…21.05.-відділ ”Яреми” 
/Курінний Семенюк Никон 1919 року народження, уродженець с. Немовичі напав 
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на німців поблизу села Чудель, які поверталися з грабунку села. Під час бою вбито 
30 німців, серед них 1 офіцер, 3 поранено”… 
Для повного і справедливого викладу слід відмітити й таке: 
Згідно інформації , яку почув від чудлян колишній  Голова місцевого 
колгоспу Пацьола В.Іл.;тоді трапилась жахлива трагедія :  “після такої “успішної” 
операції Яреми пройшов тиждень і німці знищили Чудель дотла: 200 осіб живцем 
було спалено у церкві, розстріляно близько 60 осіб і 228 осіб “попали” в 
Сарненський концтабір. Лише 4 чудлянам-табірникам вдалося уникнути 
смерті… Така ціна тридцяти вбитих німців, 10 корів, кількох свиней, двох возів 
фуражу що відбили оунівці у німців і назад селянам чомусь не повернули, а 
розділили між собою… Старожили Чудля твердять, що двох коней курінний 
Ярема забрав собі… 
-О!, які то були “Кармелюки”!- ремствували старі  чудляни. 
Надзвичайно складний,жахливий і трагічний то був час.  Учасники визвольної 
боротьби для одних були героями, справедливими Робін Гудами, а для інших- 
лісовими розбійниками, бандитами. 
У радянський час Пацьола Іл. Євг. розповідав про трагедію Баєчко Олени 
Василівни: 
- Це трапилось відразу після війни. Вночі до Баєчок в хату увірвалися “лісові 
брати”,бо невчасно сім”я здала їм контрибуцію. Оленці тоді не виповнилось і 
шести років. 
На її очах зарубали батька і маму. Розрізали, як поросят на розчленовані куски і 
склали це “м”ясо” на стіл перед дитиною. Чисто українською сказали: “А це тобі 
дитино, щоб мала що їсти і не вмерла з голоду!”… 
Вікна і двері наглухо забили досками. Голодна і настрахана цим жахіттям 
дитина просиділа кілька днів. Добре що сусіди визволили”… 
Розповідав Іларіон Пацьола і про такий випадок, очевидцем якого був особисто: 
-Під час війни, коли ми були дітьми і гралися з сусідом в піску біля церкви, почули 
стрілянину, помітили озброєних людей з тризубом на кашкетах, що їхали на 
підводі за двома втікачами, чоловіком і жінкою. Нещасні бігли і голосили по 
польські. Заскочили у двір священика, що жив з нами по сусідству і почали щось 
робити по господарству, мов би вони там живуть… Ті що їхали на конях, 
застрелили поляка і польку. Сіли на підводу і співаючи під гармошку поїхали на 
луг, в бік Чудля…” 
Пізніше в 70-роках, під час копання колодязя на подвір”ї священика на глибині 
півтора метра знайшли два людських скелети-чоловічий і жіночий. 
В народі кажуть- “яке життя, такі й жарти”. Виявляється, що навіть зі страхом 
невідворотньої смерті можна жартувати. 
Наконечний Федір Йосипович до сих пір без щему в душі не може розповідати 
про “жартівливий” трафунок, який трапився з ним особисто наприкінці війни. 
- Батько мій Йосип воював на фронті у Червоній Армії. Щоб мамі не було 
страшно в нас ночували мої двоюрідні сестри Колядко Любка і Кіркова Ганна. 
Пізно ввечері у двері наремно постукали. З галицьким акцентом, ті що були за 
дверима, попросили мою маму: “Соню відкрий! Ми прийшли по тебе!” 
Моя мама взяла мене п”ятирічного на руки, міцно притулила до грудей і з 
розпачем зашептала: 
-Все синочку! Прийшов наш кінець!… 
Ми всі причаїлися і мовчки “ні живі ні мертві” не знали що робити. Через 
недовгий час знову настійливо постукали і попросили в хату погрітися. Коли 
вони увійшли, то ми побачили, що то “наші” сільські хлопці. Одного з них мама 
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назвала Максимчиком. Він сміявся з нас, що ми так налякалися ,ледь не до 
смерті, а він лишень пожартував.” 
А Євген Петрович Ющик акцентує особливу увагу на антигероях, які на смерть 
видавали навіть близьких сусідів односельчан, на очних ставках свідчили проти 
борців за волю України: 
-У селі був “такий” /П,Х,Р./ що мені, офіцеру говорив прямо в очі: ” Як то в 
такого батька -”бандіта” син офіцер?.Хоча добре знав, що батька закатували 
німці в Сарнах.. 
-Доніс він і що Тарас Боровець переховувався в клуні мого тата. 
-Мама на слідстві відказувалась, мов нічого не знає, а він, близький сусід добре 
то знав і видав… 
Я Тараса Боровця пам”ятаю, часом з  Колею- моїм братом носили йому їсти.. 
Ось так жили, мучились  і боролись наші земляки. 
Тогочасне життя в Немовичах було тривожнеі небезпечне. Вночі могли прийти то 
повстанці, то партизани, всіх треба було нагодувати та ще й з собою дати. 
Бувало,тільки заколе хто кабана та впорає його, як уночі тут же приходять 
партизани, йдуть до клуні, де схована свіжина, і все забирають. Очевидно, що то 
була «наводка». Часто партизани приходили під виглядом повстанців, а бувало й 
навпаки. І не дай, Боже, на когось донести або пожалітись! Провокації чинилися на 
кожному кроці. Той, хто помилився, міг поплатитися власним життям. 
Як зазначалося у донесенні ОУН-УПА: “… виступав селянин Іван Колядко на 
Німовіцькому сільському сході: “Мого брата за службу в Червоній Армії нагородили 
орденом Слави III ступеня. Хіба могло таке статися за польських панів-щоб бідний 
поліщук отримав би таку урядову нагороду? “28/ Такі, як Колядко вважали, що 
повстанцям слід дати можливість самим скласти зброю. Після цього виступу 
Колядко та його численні родичі стали мішенню  помсти повстанцями. За кілька 
тижнів після виступу Колядка, були злочинно вбиті дев’ять його  родичів. Це були 
дві родини, що жили по сусідству з селом Зносичі.” 
Завдяки великій просвітницькій роботі національно-свідомих  активістів село не 
спало, не було таке затуркане, як намагаються показати сучасні агітатори… 
Немовичани активно жили і боронили свій край. За офіційними даними КДБ 153 
наших земляків приймали участь у визвольній боротьбі, з них 28 жінок на рівні з 
чоловіками переносили всі тяготи цієї смертельно небезпечної борні. Четверо 
селян загинуло від німців і п”ятдесят п”ять від більшовиків., три- загадково 
померли… 
 

Кого вони зрадили? 
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Сторінки нашої історії мають чимало білих, чорних, а то й просто кривавих плям. 

Найчастіше без усякого змісту. На перший погляд. Але чи не краще пізнати й 

усвідомити подвиг своїх героїв ніж славити чужих і плекати в пам’яті народу їх 

“побєду”? Ми – Українці, а незнання правдивої історії своєї Нації не звільняє від 

святого покликання – бути Українцем. А люди, які у вирі війни не розгубилися дати 

відсіч катам, котрі всупереч їхній волі анексували їхні ж землі є героями, подвиг 

яких не підлягає ані “реабілітації”, ані перегляду... 

“Білопов’язочники”, “поліцаї”. Початки української самооборони на Волині 

та Поліссі. Роль української поліції у формуванні УПА. Хто є хто? 

... Напевне варто почати з того, що одразу в перші дні війни, командування 

німецької 17-ої армії видало розпорядження “про створення груп самооборони та 

поліції в українських селах”. Спираючись на тактику територіальної самооборони 

групам було видано наказ протистояти, відступаючим ватагам радянських 

військових та парашутистів. При цьому, варто зазначити, що число поліцейських 

не повинно було перевищувати пропорцію “один поліцай на 100 душ мирного 

населення”, оскільки німецьке командування спершу побоювалось, аби підвладні 

йому поліцейські формування з часом не переросли в національну армію. Тому 

наступним наказом службовцям поліції було заборонено носити вогнепальну 

зброю (трофейна радянська зброя серед населення не була дефіцитом). Втім 

формування поліції проводилось не лише на Україні. Зокрема на окупованій 

території Росії, значно пізніше було створено ряд “добровольческих дружин” та 



Немовичі. Село і ми в ньому   
 

Дослідник Савчин О.М.    Книга 2-га  «Полісяни» Страница 46 
 

частин “хіві” ( скор. з нім. “Hilswillige” – “добровільний помічник”). Всі ці формування 

підлягали власівському КОНРу і нерідко за відсутності петлиць та погонів носили 

білі пов’язки з написом “На службі у німецької армії”, або порядковим номером. За 

подібною системою організація національних груп самооборони проводилось у 

Білорусії, Латвії та Литві. 

В період 1941-1943 років на території Галичини було створено 12 елітних 

батальйонів “Шуцманшафт” – одинадцять з них були українськими, лише 

дванадцятий – польським. Так на Чернігівщині було створено 2 відбірні українські 

батальйони “Шуми” (поліції), а на Дніпропетровщині охоронні відділи 

“прикордонної німецької поліції”, бійці яких носили жовто-блакитні нарукавні 

пов’язки та національні відзнаки. На Тернопільщині, 109-ий український батальйон 

шуцманшафту, на чолі з сином відомого командуючого УГА Омеляновича-

Павленка, після боїв у складі німецької армії, весь перейшов на бік УПА. Значною 

була участь Похідних груп ОУН у формуванні відділів самооборони та 

поліцейських частин, хоча переважна більшість їх, визначеної політичної лінії не 

мала – боротьба національних відділів самооборони ґрунтувалась на ініціативі 

населення захисту від “червоних партизанів” та охорони свого майна (на таких 

засадах під час Визвольних змагань 1917-1921 років створювались загони 

Вільного Козацтва). Так Київській Похідній групі вдалось сформувати чисельні 

Київський та Буковинський курені, а також Житомирський національний батальйон 

під командуванням полковника армії УНР Петра Захвалинського, які час від часу 

поповнювались добровольцями з Галичини та радянськими військовополоненими-

українцями. У лютому 1942-го, значну частину старшин та військовиків цих 

формувань було розстріляно німцями у Києві, в Бабиному Яру... 

Однак заслуговує на увагу той факт, що саме ті, перші частини поліції та 

самооборони, створено було в нас, на Волині! Ряд опрацьованих джерел, у тому 

числі інтерактивні видання на базі архівних матеріалів, свідчать про створення в 

перші дні війни, у містечку Степань, що на території сучасної Рівненської області, 

загону української міліції, під командуванням колишнього старшини війська УНР 

полковника Лиходька, чисельністю в 100 бійців. Цей загін був чудово озброєний 

автоматами, станковими кулеметами та динамітом. В першому бою з 

відступаючими частинами НКВД, повстанцям (як, до речі називали себе члени 

формування) вдалось вбити десять енкаведистів, а в тяжкому бою поблизу села 

Деражня відділ втратив двох повстанців, проте захопив кулемет і чимало 

боєприпасів. В ті дні у Рівному відбулась маніфестація на честь проголошення 

УССД у Львові. На цій маніфестації прийняв присягу новосформований Курінь 

Українського Війська імені Холодного Яру. Було освячено жовто-блакитне знамено 



Немовичі. Село і ми в ньому   
 

Дослідник Савчин О.М.    Книга 2-га  «Полісяни» Страница 47 
 

куреня з Володимирівським Тризубом, і написом на протилежному боці – “Воля 

Україні, або смерть!”. Це знамено виготовили підпільники ОУН (б) Рівненської 

області, напередодні війни, під ним українські націоналісти звели ряд боїв проти 

чекістів та “червоної партизанки”. Одразу після відступу радянської армії, Курінь 

зайняв червоноармійські казарми і приступив до вишколу молодших старшин. 

Командував ним невідомий, якого всі називали “друг Остап”. З серпня Курінь, 

перебуваючи у розпорядженні німецького командування отримав статус “Східного 

підготовчого батальйону”, і , як наслідок, став центром створення більшості 

поліцейських формувань, зокрема на Волині. 

Варто зазначити, що проникаючи у поліцейські відділи українські націоналісти 

прагнули реалізувати план створення національного Українського Війська та 

Самооборони. Через нестачу обмундирування та зброї виникла потреба 

звернутись за ними до “нового порядку”, котрий до створення поліції з українців 

ставився прихильно, хоча й дещо насторожено. Таким чином звичними були 

випадки переходу озброєних бійців шуцманшафту на бік УНРА отамана Т. Бульби-

Боровця та ОУН-УПА. Цікаві факти про це, подані в доповідній записці генерала-

майора Бегми, ватажка партизанських загонів на Поліссі, секретареві ЦК КП(б)У М. 

Хрущову ( датується 28. 05. 1943 р.): “ З початку Вітчизняної війни, при активній 

підтримці німців, націоналісти взяли у свої руки все управління в районах, 

більшість з них увійшла в керівництво областю. Деякий час створена німцями 

поліція складалась виключно з націоналістів...” Ось і перший доказ тому, що 

підрозділи поліції, до складу яких входили націоналісти, перебували на службі 

“нового порядку” лише “деякий час”, оскільки далі більша частина їх, зі зброєю в 

руках формувала нові сотні й чоти УПА. Далі читаємо: “Найсильніше 

націоналістичне формування, т. зв. об’єднання Тараса Бульби, налічує біля 6000 

чол. І повністю охоплює своїм впливом Костопільський, Рокитненський, 

Степанський, Березнівський райони. До квітня ц. р. штаб Т.Бульби перебував у лісі 

в районі містечка Городець, а останнім часом, перебазувався в район Деражно, 

маючи при собі озброєний загін до 1000 чоловік”. Дані зрештою точні, однак чому 

“націоналістичне”, адже вояки УНРА, яких в народі звали “бульбашами”, були 

республіканцями? Далі йде мова про “друге націоналістичне формування, так 

званих “бандерівців”, налічує у своєму складі біля 800 озброєних людей”. Ось і 

дані про існування чисельних боївок ОУН (б), зазначимо, що про належність їх до 

поліції мова не йде. Далі в нас інформація, яка коментарів не потребує: “Кількісний 

ріст ОУН йде за рахунок нестійкої частини населення, переважно молоді та бувшої 

української поліції, яка останнім часом зі зброєю переходить до націоналістів. 

Поліція Камінь-Каширська, Любешова, Ковеля, Дубно, Луцька майже повністю 

перейшла до націоналістів. Поліція Ковеля силоміць (!) відібрала у коменданта 
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ключі зі складу і забрала з собою всю наявну там зброю”. Постає питання: коли 

націоналісти діяли “при підтримці німців “, то навіщо їм було грабувати своїх 

союзників? Далі Бегма править міфи про якісь “станкові кулемети з тріскавками”, 

“макети гвинтівок” та “нестачу зброї”. Тут він вже відверто суперечить самому собі! 

Інформація про бойові дії націоналістів, подана вкрай куца, обмежена трьома 

реченнями: “Поповнення зброєю здійснюється за рахунок поліції та нападів на 

невеликі партизанські групи. На німців нападають рідко. Б’ють переважно 

поляків...” Як то кажуть – без коментарів. 

Військові відділи ОУН, створені на базі загонів української поліції стали основою 

для організації повстанських республік, зокрема Колківської, та групи “УПА Північ”. 

Тепер повинно стати зрозуміло, хто ким був, а звідси й “хто є хто”, бо чимало 

справжніх зрадників нині знайшли своє місце на сторінках нашої історії, впились 

червоними плямами в реальність і кричать про зраду “бандеровцев” . Їм вже все 

одно. Адже й жаба кричить в агонії. Смердіти їм недовго – настане час коли народ 

знатиме правду, а як дасть Бог, може, врешті, усвідомить її? ... 

Невідомі герої. Бойовий шлях Волинського Легіону 

Однак особливої уваги заслуговує маловідоме тепер національне формування, 

яке нині ми в праві називати власною, Волинською гвардією, у лавах, якої було 

з’єднано сили волинян-патріотів, незалежно від їх партійної належності. Воно 

розгорнулось у 1943 році, на території Луцького, Кременецького та Володимир-

Волинського районів. Ініціатором створення цього формування став старшина 

бульбівської УПА, Микола Медведський. До особового складу входили, головним 

чином “бульбаші”, а також члени мельниківської та бандерівської ОУН. 

Першочерговим завданням загону була охорона населених пунктів від німецьких 

карателів, польських та радянських партизанів. Підтвердження існування цієї 

частини зустрічається у вищезгаданому донесенні у донесенні генерала-майора 

Бегми, М. Хрущову: “ Націоналісти використовують усі легальні можливості для 

підготовки своїх бойових кадрів. Так в місті Луцьку організована школа підготовки 

військових кадрів низових організацій молоді, у віці 18-24 років. Слухачів одягнуто 

у старі польські однострої. Школа існує під виглядом підготовки працівників для 

сільського господарства.” Сучасні джерела повідомляють про створення в Луцьку 

не лише старшинської школи, але й польового шпиталю та інженерного підрозділу. 

Коштом загону виходив альманах “Український Легіонер”, у селах створювались 

“просвіти”. Озброєння було досить “строкатим”, але згодом внаслідок успішних 

бойових дій, на озброєнні відділу з’явились “панцерфавсти”, міномети і навіть 

гармати. З часом це формування дістало назву – Український Легіон Самооборони 
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або Волинський Легіон. Розкидані по волинських селах групи легіонерів, за участі 

місцевих поліцаїв-українців творили Повітові сотні самооборони. Так, під 

командуванням славнозвісного полковника армії УНР, Якова Орла-Гальчевського, 

на Грубешівщині було створено “Національну самооборону”, для боротьби з 

польськими погромниками. 

Через деякий час у Легіоні відбувся переворот, організований членами ОУН (б), з 

метою підпорядкування його Проводу революційної ОУН Степана Бандери. 

Внаслідок цього, колишнє мельниківське командування було змушене просити 

допомоги у німецької окупаційної влади, яка, з огляду на поступове наближення 

Червоної армії, також будувала свої плани стосовно Волинського Легіону. Після 

втручання німців, ситуацію всередині Легіону було врегульовано. За даними 

місцевих історично-краєзнавчих видань, зокрема нарисів Г.О. Гуртового “Торчин – 

передзвін віків”, ОУН (м), за сприяння німецької СД продовжила формування УЛС 

на території Луцько-Торчинського регіону, з центром вишколу в селі Підгайці. 

Замість повітових осередків, було сформовано нові сотні, чоти, рої. На кінець 1943 

року Волинський Легіон налічував понад півтисячі елітних бійців, мав достатньо 

спорядження та боєприпасів. В оперативному відношенні Легіон, в цілому 

підпорядковувавсь СД. Зв’язкові функції в Легіоні виконували офіцери Луцької СД 

Асмус та Равінг. З німецького боку командиром УЛС був штандартенфюрер СД 

фон Бігельмайєр. Велись бої з польськими шовіністами та “червоною 

партизанкою”. Однак усобиці між мельниківцями та членами ОУН (б) не стихали. 

Вони супроводжувались поодинокими вбивствами, а той кривавою різаниною. Так 

19 січня 1944 року, саме на Водохрище, коли Легіон перебував у Торчині, 

приводом для нової бійні послужило таємниче вбивство, під час салюту, чотового 

Кості Шевчука та підпал стратегічно важливих об’єктів: складів, поліційного 

відділку, пошти. Сотник УЛС Гаріон Поліщук стверджував, що “в злочинах винні 

бійці з бандерівської служби СБ”. 

В лютому 1944-го Волинський Легіон було переформовано у “31-ий 

шуцманшафтбатальйон СД”, а через деякий час передислоковано на територію 

Польщі для участі в антипольських акціях. Однак командування Легіону 

відмовилось вбивати мирне населення, і як наслідок було заарештоване Гестапо. 

Подальша доля волинських легіонерів була такою: з наказу німецького 

командування “31-ий батальйон СД”, поповнив лави 14-ої дивізії СС “Галичина”, а 

вже потім у складі галичан закинутий на територію Словенії, звідки волиняни 

вирішили влаштувати втечу, за сприяння Штабу словенських четників... Події 

ставали дедалі драматичнішими – дві треті Легіону, на чолі з Романом Ківелюком ( 

псевдо “Ворон”) та ще одним невідомим на псевдо “Коваль” втекли в непрохідні 
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хащі поблизу річки Мур. Але фатальною стала зрада “балканських друзів” – 

четники повідомили про втечу легіонерів місцевому крайсфюрерові. Тоді навздогін 

Легіону німецьке командування послало елітний батальйон СС майора Гайке з 

долметчером-волинянином Л. Макарушком. Після недовготривалих переговорів 

легіонерам було обіцяно життя і таким чином не постраждав ніхто, окрім 

організаторів втечі, серед яких були “Ворон”, “Коваль” та ще декілька старшин – їх, 

після тривалих тортур розстріляли гестапівці... Легіон перестав існувати, а ті , хто 

залишився живим розділили долю бійців 1-ї дивізії УНА. 

Одразу постає питання, яке вітчизняний скептик віднесе до ряду банальних, 

риторичних і т.д. , але подивімось правді у вічі – хіба ці люди не є героями?! Кого 

вони зрадили? Більшовицьких комісарів, на багнетах яких на Волинь прийшли 

нелюдські репресії? Чи може тих “визволителів” з НКВД, котрі замордували в 

стінах Луцької тюрми їх братів? А може тих воістину запроданців, що не гребували 

нищити мирних людей, з наказу своїх червонопрапорних “шефів”?! Вони гинули на 

чужині за невмирущу національну ідею, за Україну, за Край своїх пращурів – 

благословенну, синьооку Волинь і з її іменем на вустах гордо приймали смерть у 

нерівному бою з червоною голотою! Їм також було гірко знати те, що кладуть свої 

голови у лавах не менш кровожерливої армії озвірілого арійця! Але шлях було 

обрано і жила віра у Відродження Української Держави... Могили легіонерів 

розкидані по Волині. Їх сотні. І сотні тих, хто плює на подвиг героїв і досі “ганебно 

таврує” їх. Чия думка є значущою для нашої влади, котрій невже миліше забуття й 

вічна ганьба?! А кого визнано героями?  

 

Різне теревенять зараз про той колгоспний 

спосіб господарюваня 

 

 Трактор "Універсал" працював на полях 
колгоспу "Радянська Україна" до 1960 років. 
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Часто спливають розповіді про «колгоспне рабство безпаспортних селян» при 
радянській владі. М”ягко кажучи, це далеко від правди. Розповіді про «кріпацтво», 
«рабство» і т.п. чомусь життєвими реаліями не підтверджуються. А навпаки реалії 
мого власного сільського досвіду абсолютно заперечують такі просторікування. 
Здається , що про “колгоспне рабство” розповідають не колгоспники, а “борці” за 
права селян ,які самі родом з міста… 
У реальності десятки мільйонів безпаспортних селян переселялися в міста. Байки 
ж про те, що більшовики намагалися селян прикріпити до землі, але винахідливі 
селяни знаходили лазівки в « кріпосницькому праві», мабуть вже пора залишити 
для недоумкуватих. Адже десятки мільйонів переселялися в міста . Це результат 
цілеспрямованої політики, а не короткозорість влади, яка ніби-то проморгала дірки 
в законодавстві, 
Прийшовши до влади, більшовики паспорти скасували. Повна свобода: живи як 
хочеш і де хочеш. Правда, міста при цьому швидко наповнилися злочинним, 
непрацюючим і просто асоціальним елементом. Управляти міським 
господарством, коли в місті невідомо, скільки народу живе, теж не зовсім легко. А 
злочинність була – ого-го! Тому було прийнято рішення розібратися і навести 
порядок. 
Міське населення в силу своєї нечисленності фізично було не здатне 
задовольнити потреби створюваної промисловості в робочих руках. Отож,ніякої 
альтернативи селянам, як джерелу робочих рук, не було. 
Здавалося б, лиходіям-більшовикам, які бажають закріпачити селян і проводити 
перетік робочої сили з одного сектора народного господарства в інший під 
пильним наглядом, мало сенс спочатку ввести паспортну систему, прив’язати 
селян до землі, а вже потім строго під контролем влаштовувати міграцію. У 
реальності ж було зовсім не так: колективізація та індустріалізація почалися без 
жодних паспортних систем. У першу п’ятирічку ніяких паспортів не було. 
На індустріальні гіганти попливли селяни, такий потік не був заборонений ні на 
початку, ні навіть у 1940 році, коли заборонили самовільний вихід і перехід. Брати 
ж нових робітників на заводи і будови не заборонялося ніколи. Наприклад, 
вчорашній випускник школи сам вибирав: куди йому піти, а заводу, відповідно, 
який був їм обраний, ніхто не забороняв самостійно взяти нового працівника. 
Важливий момент: підприємство саме вирішувало – як йому набирати людей. 
Ще більш важливий момент: починаючи з другої п’ятирічки, якраз коли стала діяти 
паспортна система, активність оргнабору знизилася. Все більше людей (в масі 
своїй – ті самі безпаспортні селяни) почали влаштовуватися на роботу «своїм 
ходом»: прийшов на завод / фабрику, поступив на роботу. 
Отже, які були підсумки першої п’ятирічки? Мільйони селян пішли в промисловість. 
Були потрібні ще мільйони. Індустріалізація тривала. Хоча спостерігалися і суто 
негативні явища: міста прямо-таки кишіли злочинцями і просто сумнівними 
особистостями. Крім того, що розцвів кримінал, так ще в повний зріст встали 
проблеми управління міським господарством. 
Для постійного проживання (а не просто перебування) в місті стало обов’язковим 
мати паспорт. Ще раз: паспорт – не привілей, але обов’язок городянина. Підстави 
для отримання паспорта: мати роботу, житло, навчатися в місті. Ну, ще утриманці 
були. Проведена паспортизація різко оздоровила міста: непрацюючі елементи, 
злочинці та інша шушера (професійні жебраки, особи без певних занять, цигани і 
т.п.) або покинули міста самі, або були виселені. У селі ж паспортизація- не 
потрібна: всі все про всіх і так знають. А основним документом колгоспника були 
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книжка колгоспника і метрики /свідоцтво про народження/. І велика брехня, що 
колгоспники були прикуті до села відсутністю паспортів. 
Варто знати, що селяни з документами постійно прибували в міста за своїми 
потребами: щось продати, щось купити, провідати рідню і т.п. Поїздка в місто – не 
екстраординарна подія, але рутина. Селяни постійно їздили в міста і, відповідно, 
постійно отримували довідки у себе в селі. До речі кажучи, взимку, коли в селі 
робити особливо нічого, багато «прикутих до землі» безпаспортних селяни їхали 
на заробітки в міста на всю зиму і для того, щоб стати городянином, паспорт був 
не потрібний. Влаштуйся на роботу, ходи на навчання – і живи на законних 
підставах. Важливий момент: паспорт для влаштування на роботу або вступу на 
навчання був необов’язковий. З міських, зрозуміло, питали паспорта, з сільських – 
інші документи. Досить було довідки. 
Форм довідок було дві: від колгоспу і від сільради. Це різне. Колгосп – це, 
фактично, кооператив. Де правління обирається самими селянами. Обирається, 
зрозуміло? Колгосп за своєю суттю – фірма, підприємство – не державне, немає. А 
сільрада – орган Радянської влади. Довідки видавалися і там, і там. 
Так от, з документами селянин приїжджав в місто і влаштовувався на 
роботу.Промисловості були потрібні робочі руки, брали селян охоче. 
Влаштувавшись на роботу і отримавши гуртожиток (або поселившись у міської 
рідні, якщо була можливість), вчорашній селянин ставав городянином і отримував 
паспорт з пропискою. Важливий момент: міграція лімітувався не нібито 
«утриманням селян на селі», а можливістю міст з прийому нових мешканців. 
Працюєш, вчишся, є де жити – ласкаво просимо. Плодити непрацюючий елемент 
влада не збиралася. 
Окремо варто згадати і про навчання. Дехто твердить, що і тут паскудні 
більшовики ставили палиці в колеса колгоспникам. Коментувати подібну маячню 
важко, але можна і потрібно. Селяни були, якщо хто пам’ятає, одним з двох 
привілейованих класів. Разом з робітниками. Радянська влада, треба віддати їй 
належне, реально багато робила для того, щоб підтягнути культурний і освітній 
рівень відсталих верств населення. 
Вже сама по собі походження було бонусом в силу «класової близькості» селян і 
Радянської влади. Більше того: існувала цілком офіційна система пільг для 
вступників до навчальних закладів. Не тільки для селян. Для робітничої молоді, 
спрямованих від підприємств, сиріт, демобілізованих з армії і т.д. І таких були 
мільйони. В основномувчорашні селяни без проблем йшли в училища,технікуми, 
меди, педи тощо… 
Той час, не сьогоднішні порядки. Зараз, наприклад, без паспорта навіть на 
паровоз квиток не купиш.Тоді для поїздки паспорт був не потрібен. 
Паспортна система і інститут прописки обмежували всіх громадян СРСР. Всіх. 
Свободи проживати, де заманеться, лише на підставі власного бажання – не було 
ні в кого. Людина з паспортом після прибуття в інше місто була точно так само 
зобов’язана зареєструватися протягом доби, як і людина без паспорта. Точно так 
само не мала права перебувати в іншому місті без підстав більше 30 діб. Закон 
був законом для всіх.  
 

А льон цвіте синьо,синьо... 
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     А льон цвіте синьо,синьо... 
     Душа починає щеміти при перших же акордах цієї задушевної, ліричної пісні. І 
цей сердечний щем породжує з потаємних комірчин пам" яті образи поліського 
села  Немовичі ,в таких рідних і безмежно близьких тобі людях. 
   На синьому полі, під таким же синім безхмарним  поліським небом виринає 
образ мами, що працює на прориванні льону. 
   Безмежне синє поле біля Берчикового Броду з згорбленими жінками в білих 
вишиваних льняних сорочках. Льон -культура дуже вибаглива до ручної роботи, 
його стебельця не переносять втручання грубої механізації. 
    Спека... Під кущами, в холодку сховалась від палючого сонця дерев" яна бочка 
з  дерев"яним , обмотаним ганчіркою,чіпом замість краника, з уламками льоду у 
воді; та, й то ,такої бочки з водою частіше не було,чим вона була і тоді полільниці 
пили теплу і солодкувату воду з долини. 
    Проходили місяць-два... і ось поле набирало вже біло-сірих барв від 
постеленого на ньому льону, з під якого пробивається яскраво-зелена молоденька 
отава з  білими польовими грибами печерицями. 

 

 

А яке було тоді життя!?  
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Звісно, й пам"ятаю довжелезні черги в магазинах. 
Мені вже далеко за п”ятьдесят. Звісно я був піонером і комсомольцем. І тоді, 
колись здавалося, що наше радянське життя – це дні, розписані на вічність 
вперед, і жодна сила в світі не в змозі порушити мірно цокаючий відлік 
«соціалістичного» часу. Ми тодішні діти творили історію теперішнього життя і з 
ностальгією згадуємо те, що так добре починалося. 
Така старомодна тепер абревіатура СРСР – назавжди частина нашого життя, 
велика, менша або майже непомітна. Напевно, сама неймовірна. Про неї ми 
толком нічого не пам’ятаємо, не знаємо або робимо вигляд, що це було не з нами. 
Нам, тодішнім дітям шкода часу, витраченого на уроки політінформації, аскетичні 
радянські розваги і барабанно-піонерську муштру. Але чим далі від нас у часі ця 
країна, тим цікавіші спогади. 
Ми тоді,незважаючи на зовні аскетичний вигляд радянських школярів, все ж 
примудрялися відрізнятися один від одного. По-перше, можна було «забити» на 
прискіпливих завучів і класних, і носити квітчасті сорочки замість білих. По-друге, 
не було ніяких «взуттєвих» обмежень, і всі намагалися прийти 1 вересня в нових 
гостроносих туфлях на високо підбитих підборах, щоб хоч у чомусь почати рік «по-
новому». Дівчата могли трохи вкорочувати спідниці і хизуватися у фартухах 
поліпшених фасонів. 
На руці у «модного пацана» блищали японські електронні годинники, будильник 
яких програвав з десяток мелодій. Ще в середині 80-х за такий годинник в СРСР 
могли побити і навіть вбити. Пару років тому вони були майже у всіх, хоча 
коштували дуже недешево. У середині 90-х вони все ще були у продажу і, нарешті, 
з’ясувалася їх справжня ціна – 2 грн. Дитяче життя в СРСР була затьмарена не 
тільки школою, але і необхідністю час від часу бігати в магазин за продуктами. Цей 
процес був максимально ускладнений цілою купою неприємних обставин: продавці 
– хами, потрібні продукти на полицях не залежувалися.Замість грошей на покупки 
часто здавали порожні пляшки, або курячі яйця; бутилка коштувала 12 копійок, а 
яйце – 3 коп. . 
Зате з тим, що стосувалося солодощів, ніколи не було проблем, тому що і 
солодощів толком не було. Найбажанішим напоєм завжди було «дитяче 
шампанське» – ситро. Хочеш, пий з пляшки, хочеш – з автомата з газованою 
водою (3 коп. Вода з сиропом, 1 коп. – Без сиропу) або біля лотка, де продавали 

http://bezogr.ru/v-magazinah-cvetnoj-cvetnoj-bulevar-chertanovskij-predstavlena.html
http://bezogr.ru/vivorit-gobelena-magdalena-grohovska.html
http://bezogr.ru/ivan-dzyuba-internacionalizm-chi-rusifikaciya.html
http://bezogr.ru/ivan-dzyuba-internacionalizm-chi-rusifikaciya.html
http://bezogr.ru/op-1-umvd-rossii-po-gorodu-pskovu.html


Немовичі. Село і ми в ньому   
 

Дослідник Савчин О.М.    Книга 2-га  «Полісяни» Страница 55 
 

«воду з подвійним сиропом». Особливою популярністю користувався знаменитий 
«Байкал» – смачна газована темного кольору, створена в СРСР у відповідь на 
американські «Колу» і «Пепсі». Знаменитий хлібний квас з бочок був напрочуд 
смачним, якщо його не встигли розбавити водою. З інших головних задоволень – 
морозиво. Лоточники продавали фруктове – дешевше, крем-брюле і пломбір – 
дорожче. У «Кафе-морозиво» можна було пригоститися таким же пломбіром, але 
«гламурненько» – у скляних або металевих вазочках, з додаванням шоколаду, 
сиропу і тертого горіха з залишками шкаралупи, що загрожувала зламати зуби. 
Коштувало це дорожче. Але найсмачнішим було морозиво вСарнах – там його 
продавали на вагу і розвозили у спеціальних металевих бочках. Смачніше цього 
морозива не було нічого на світі… 
Не все так погано було при Радянському Союзі, як прийнято говорити в наш час, 
але мабуть найбільшим лихом для нашого Поліського краю, краю дрімучих лісів, 
боліт та непрохідних мочарів, прозорих ставів та чистих озер стали науково не 
обґрунтовані меліорації, осушення боліт, що відігравали важливу роль 
регуляторів річкового стоку на значних територіях. Інтенсивне осушування на 
розпочалося з 1966 р. Спочатку за рахунок знищених боліт площа сільгоспугідь 
збільшилася. Та вже до 1992 р. позитивний економічний ефект змінився на 
негативний — у тяжкому стані опинилися не тільки території осушених боліт, а й 
сільгоспугіддя в цілому.Рівень ґрунтових вод понизився в середньому на 1,8—1,0 
м. Близько 50 % малих річок стали жертвами необоротних змін режиму стоку, в 
багатьох річках істотно зменшилася кількість риби та інших гідробіонтів. 
Порушились умови відтворення представників дикої флори та фауни, різко 
зменшилися площі боліт, багатство болотних видів рослин і тварин, триває 
винищення лісів. 
 

ЯКЕ ПОЛІССЯ БЕЗ БОЛОТА? 

 

З найдавніших часів болота для людини 

були чужим, небезпечним та таємничим  середовищем. Люди “населяли” болота 

легендами і переказами. Потім вони зрозуміли, що болота – джерело  палива – 

торфу. Але ставлення до болота залишалося швидше негативним. І лише 

останнім часом нелюбов змінилася гордістю: виявляється, болота – одна з 

найцікавіших туристичних визначних пам’яток Полісся. 

http://bezogr.ru/19-vseogo-vikoristano-naukovih-rozrobok-430-naukovih-rozrobok.html
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У нашій країні збереглися найбільші в Європі відкриті низинні болота. Європейці 

навіть охрестили Поліську низовину європейської Амазонкою.   Вік – близько 11 

000 років. Перші люди на території сучасної Волині селилися саме на болоті. 

Тисячі років тому первісні люди заснували тут свайне поселення. 

Болота захищали від ворогів, болота годували – вони багаті і дичиною, і ягодами, 

болота лікували – в болотистій місцевості завжди росте багато цілющих трав. У 

подяку люди кам’яного століття приносили болотам жертви. Подекуди в Європі – 

людські. У наших поліских краях в жертву болотним духам приносили 

сільськогосподарські знаряддя і предмети побуту. 

Освоєння боліт  території Полісся почалося в XVIII столітті з осушення болотних 

лугів. Тоді ж були побудовані канали для сплаву лісу через болота. Потужний 

наступ на  болота розпочався на два століття пізніше, в 1960-і роки, коли на 

травневому пленумі ЦК КПРС 1964 року було прийнято рішення про 

широкомасштабну меліорацію. Будувалися меліоративні системи, на місці 

осушених боліт виникали колгоспи, дитячі садки, школи, лікарні, прокладалися 

дороги … Сьогодні меліорацію прийнято лаяти. Але  для тих людей, що жили на 

піщаних острівцях, оточених болотами, меліорація була безумовним благом. 

Осушення боліт дозволило створити робочі місця та умови для нормального 

життя. Пішла в минуле така страшна хвороба, як малярія. Значно скоротилася 

захворюваність на туберкульоз – а адже це був бич болотяного краю. На 

меліорованих торфових грунтах різко виросли врожаї. Звичайно, в той час значні 

кошти витрачалися на створення інфраструктури, тому на саму меліоративну 

систему грошей залишалося мало. І щоб максимально здешевити і прискорити 

скидання води, проводилося безліч заходів, які відгукнулися сучасної екології. 

Величезної шкоди, за словами академіка Бамбалова, завдала Поліссі не 

меліорація, а неправильне використання меліорованих ґрунтів. – На торф’яних 

грунтах врожаї завжди вище, – говорить він. – На піщаній або суглинному ґрунті 

урожай більшою мірою залежить від погоди. А на торф’яних виросте все, що 

посієш, і в посушливе літо, і в дощовий. А тому господарства ігнорували 

рекомендації вчених: на осушених територіях треба сіяти багаторічні трави і лише 

15-20 відсотків відводити під зернові сівозміни. Садили картоплю, кукурудзу і 

отримували гарантований врожай. У результаті торф’яної шар деградував, і на 

місці родючої землі залишилися піщані лисини. 

Болота – легені Землі. Вони поглинають вуглекислий газ і виробляють кисень, 

формують клімат і підтримують біологічну рівновагу. Вчені підрахували, що один 

гектар природних болотних угідь здатний поглинути близько тонни парникових 

газів. На Поліссі на кожного жителя щорічно припадає 6 тонн парникових газів. У 
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Німеччині – 11 тонн, у США – 25. – Зауважу що меліорація була і в Європі. 

Причому значно раніше. У Німеччині є болото, осушені більше 250 років тому, у 

Польщі більше 140 років тому. У Великобританії більше 80 відсотків боліт зникло 

повністю. І зараз європейці раді кожному поновленому клаптика. Наприклад, німці 

створили великий туристичний комплекс, куди люди їдуть дивитися на відновлене 

болото, площа якого 124 гектара. Сьогодні  екологи говорять про необхідність 

відновлення осушених боліт: більше 200 тисяч гектарів вироблених торфовищ і 

приблизно стільки ж інших порушених боліт люди повинні повернути природі. 

У тихому болоті чорти водяться У поліському фольклорі болотний господар – 

Багнік (мешканець “багно”, трясовини) – вдачею небезпечний і непередбачуваний, 

ніж його рідний брат Лісовик.  Донині фантазія людей “населяє” болота чудесами. 

Натхненні легендами про “болотного змія” по імені Смутак, існуючими з давніх 

часів на Поліссі криптозологи ведуть пошук тварин, існування яких не доведено, 

шукають сліди великої рептилії, або її саму, або хоча б ознаки її існування  в 

минулому. Поки,що не знайшли. 

Болота, як правило, самі відокремлені куточки лісу. Вони стають домівкою для 

кількох сотень видів тварин і багатьох рептилій – змій, тритонів, жаб. Фауна 

поліських боліт добре досліджена. І все ж сюрпризи можливі. 10-15 років тому на 

 болотах виявили вертку очеретянки, дуже рідкісну пташку в країнах Європи, а для 

Волині зовсім новий вид. Поліський фольклор рясніє легендами про село чи 

церкву, які пішли в болото (варіанти – в озеро або під землю). Відбувається це в 

легенді за гріхи людей. Кажуть , можна, прийшовши до болота або озера, почути 

 дзвони,які пішли під воду з церкви затонулого поселення.  Можливо, ці легенди – 

не просто алегорія. Хутір в кілька будинків цілком міг опинитися на дні болота або 

озера. Припустимо, на глибині 10-15 метрів залягає пласт хімічних сполук, 

розчинних у воді. Він розчиняється дуже повільно. Довгий час грунт над ним 

тримається (як правило, мова йде про острівець посеред болота або озера), а 

потім утворюється карстова воронка, і острівець разом з будівлями йде на дно. На 

Волині багато карстових озер і боліт. Зазвичай вони мають округлу форму і 

невелекі за розміром, але досить глибокі: від берега дно круто обривається вниз. 

Вплив боліт на формування полісЬкої культури важко переоцінити, вважають 

вчені. Саме завдяки цій ландшафтної особливості сформувалося багатюща 

культурна різноманітність сучасних Волині та Рівненщини. Донині тут є унікальні 

обряди, які побутують з часів неоліту. За те, що вони дожили до наших днів, варто 

сказати спасибі болотах. Та й взагалі за багато чого треба їм бути вдячними. 

Болота протягом всієї історії нашої землі були “бастіоном” на шляху завойовників: 

від татаро-монголів до німецько-фашистських загарбників. Представники самих 
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різних галузей науки сходяться в тому, що болото вплинуло не тільки на спосіб 

життя наших предків, але й на формування ментальності поліського люду. 

Поліщуки, як правило, люди дуже надійні. Ця наша національна риса 

формувалася століттями: на болотах людина, на яку не можна покластися у важкій 

ситуації, просто не вижила б. Болота навчали терпінню і спокою, холоднокровності 

і витривалості, кмітливості та цілеспрямованості. Головна риса характеру “людей 

на болоті” – доброзичливість. Коли постійно живеш в замкнутому, нечисленному 

суспільстві, ізольовано, на піщаному острівці, а навколо непрохідне багно , то 

якщо ти нервовий, дратівливий і не можеш контролювати емоції – недалеко до 

біди. Щоб вижити в таких умовах, треба вміти знаходити компроміси з сусідами, 

приймати сусідів такими, які вони є, вміти прощати образи. А крім того, болота 

“провели природній відбір”: хвороби викошували слабких, в живих залишалися 

тільки дуже міцні і здорові люди. Так що поліщуки від природи наділені сильним 

імунітетом і міцним здоров’ям. 

Після сказаного: 

Такими вони були до Чорнобильської трагедії, після не уже не такі вони міцні 

здоров”ям… 

 

Чорнобиль 

Ще більш жахливого за своїми наслідками удару людям та екосистемам Полісся 
завдала Чорнобильська катастрофа. 
Неможливо уявити, що тоді, 26 квітня 1986-го, в одну мить люди втратили свій дім, 
свою роботу, друзів, оточення, звичні турбот -все те чим жили і чому раділи, свій 
рідний куточок, свою лавичку біля воріт. Уявити це ніяк. Тільки переживши можна 
зрозуміти. 
Скільки написано книг, скільки складено віршів, билин,казок про батьківську хату- 
не розказати. У кожного з нас рідна домівка викликає найсвітліші спогади, вона 
дорога і близька всім: і старенькою лавичкою під вікнами, хазяйські доглянутому 
палісаднику і звичним скрипом хвіртки і оксамитовим споришем у дворі, і 
ластівчиним гніздом під стріхою і пробудження з першим кукуріканням півнів на 
плоті… Невимовний біль і тяжка скорбота проймала душі й серце людей, котрі 
після аварії вимушені були покидати домівки- квітуче поліське село… 
Якраз почало село підніматись з «колін». Появились добротні цегляні будинки зі 
скляними верандами щорік виростали мов гриби після теплого щедрого дощу, 
подовжували й оновлювали село. Поміж них-біленькі традиційні хатки з 
блакитними віконницями потопали у гущавині садків. Бляшані та шиферні покрівлі 
давним-давно витіснили солом”яні. 
І раптом біда і горе прийшли в цей затишний споконвіку мирний край. Наслідки 
аварії з Чорнобиля, наче страшна смертельна пошесть, докотилась і до нашого 
села… Радіо,телебачення, преса тоді часто сповіщали: евакуація пройшла 

http://bezogr.ru/2-peshernie-lyudi.html
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організовано. Це було одна з найперших і найточніших звісток про ті сумні події…  

 

А ЩО Ж ЛЮДИ В СЕЛІ… 
 
Закінчувався квітень 1986 року, самий мінливий і нестабільний місяць року- на 
Закарпатті його називають “дурним апрелем.” В ту пору я гостював в селі , і ми, 
тоді ще величенькою сім»єю ,садили картоплю… 
Встали ранесенько, бо орачів обмаль-до обіду необхідно засадити картоплею 
ділянку площею з гектар. Здивувало, що ранок якийсь незвичайний, не такий, не 
по весінньому задушливий, з якимось незрозумілим маревом з боку Києва. 
До обіду саджали картоплю. Діти були біля нас. А після такої тяжкої роботи 
помились в річечці, що протікає в сотні метрів від обійстя. 
Прийшов Першотравень. Відсвяткували його на маївці. Хто гуляв. а хто займався 
городом, не знаючи , який страшний, невидимий ворог панував вже над ними. 
4-го травня всі поїзди, що поверталися з Києва на Закарпаття перевірялись на 
вміст радіації /це ми зараз знаємо, а тоді…/. Тільки-но ми з донькою зійшли з 
поїзда,як до нас підійшли двоє незнайомих людей і без пояснень відвезли в 
місцеву лікарню на обслідування. Нічого не пояснювали, але мене тоді дуже 
здивувало, що на приладі, яким щось міряли, стрілка зашкалювала ,а прилад весь 
час пищав. В лікарні сказали,що все нормально,а от одяг необхідно спалити. 
Більш-менш здогадався,чого ж то нас з донькою забрали прямо з поїзда в лікарню 
,коли подивився Новини – на Чорнобильській АЕС сталася аварія. 
Наступного року село здивувало мене асфальтованими вулицями і наявністю 
дозиметрів “Прип”ять” в кожній хаті. Поїхали з братом Василем подивитись на 
наслідки радіації в лісі, на усіх в”їздах до якого були встановлені попередження 
“Заборонено”. 
Не передати словами мого здивування від побаченого – ожина була у два 
рази більша від звичайної, ягоди /чорниці/, мов сливи, а папороть сягнула під два 
метри. На лісовій доріжці натрапили на вбитого вужа, трішечки тоншого від 
пожежного шланга. Багато дерев, особливо листяних, були неприродньо 
скривлені. Зовсім не було чути співу пташок… 
   А що ж люди в селі? Ніхто із селян не звертав належної уваги на небезпеку, 
адже її не видно,а українці не повірять, поки не пощупають. За радянського часу в 
селі давали сяку-таку допомогу продуктовими пайками та платили “гробові”. При 
черговому приїзді в село спостерігав таку кумедну сцену; діти поверталися зі 
школи,котили ногами кавуни,як футбольні м”ячі, бо руки були зайняті мішечками з 
лимонами, апельсинами й іншою всячиною. 
Зараз , через 25-років після Чорної біди, переважної більшості тих Поліщуків, які 
хотіли “пощупати”, цю біду, давно немає в живих. І що найстрашніше – біда косить 
молодих, чим до корення нищить і без того мало-чисельний поліський генофонд.  

 

Сучасні сільські реалії 
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Подейкують, що станнім часом у районних центрах суттєво дорожчають квартири, 
тоді як в обласних центрах ціни на квадратні житлові метри поволі сунуться вниз. 
Пояснюється ця “сільська тенденція” доволі просто: до містечок утікають із 
навколишніх сіл, де життя зробилося нестерпним. 
Давно відомо, щоб стерти національну самосвідомість, треба знищити село. Адже 
саме село посідає значуще місце і в свідомості українців і в історії української 
держави. Переважна більшість наших співвітчизників, в другому чи третьому коліні 
сільські вихідці. Село завжди було головною цитаделлю нашої національності 
самобутності, головним бастіоном захисту української мови, воно й досі береже 
народні звичаї і традиції. 
Останнім часом у районних центрах суттєво дорожчають квартири, тоді як в 
обласних центрах ціни на квадратні житлові метри поволі сунуться вниз. 
Пояснюється ця “сільська тенденція” доволі просто: до містечок утікають із 
навколишніх сіл, де життя зробилося нестерпним. 
Спостерігаючи за публікаціями в українських ЗМІ поневолі переконуєшся: після 
намірів переписати історію на втіху північному сусідові та після спроби ухвалення 
закону про мови взялася й за це. 
Уже зараз з настанням тепла, чимало селян покидає свої домівки, виїжджаючи на 
заробітки до столиці, а то й в Росію. Відсутність роботи вдома змушує людей 
перебиратись до міст. Труднощі зі збутом їхньої продукції та стрімке зростання її 
собівартості , скоріше всього значно активізують цей процес розвалу села. 
Крім цього, реформа охорони здоров”я доводить селян до панічного стану. У 
невеликих селах лікарні вже не буде. Вчасно доставляти селянина до окружної 
лікарні повинна буде служба “швидкої допомоги”. Яка це “швидка” служба селяни 
не раз переконались на своєму гіркому досвіді.Селян прирікають добиратись до 
лікарень самотужки – до 100 км. в обидва боки. Напевно влада розраховує на 
поновлення інституту місцевих знахарів-універсалів. 
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І нарешті, піком цинізму стала ініціатива реєструвати дітей, тільки народжених в 
пологових будинках. Прослідкуйте логіку дій влади- лікарні нема, відповідно і 
пологовий будинок відсутній… Отже невдовзі нас чекають діти “без роду і 
племені”-без жодних документів, а це значить їх не враховуватимуть під час 
переписів, не братимуть до садиків та шкіл. Офіційно вони не будуть існувати. Ось 
така вимальовується картина, із сюжетом західних фантастичних трилерів, яка 
дуже скоро мабуть стане сумною реальністю… 
Не оминула ця біда і наше село. Вартує зайти у сільський «генделик» і 
обов»язково слово за словом, і… зав"яжеться розмова про сучасне сільське 
життя- буття: заробітчанство. 
 40-річний Віктор працював в районному центрі Сарнах на консервному 
заводі.Чоловік, дещо тверезіший за товариша по чарці, розповідає: -"У жовтні 
завод закрився. Зараз стоїмо на біржі. Мені кожен місяць видають півтищі гривень. 
Правда, платню часто затримують. П"ю на товаришеві гроші. І Валєра - иває на 
сусіду,- теж без роботи.Він із заробітків приїхав місяць тому, пристав до старшої 
жінки. Вона з грошима і величезною 
хатою.Так її чоловік тоже пару днів тому повернувся із Польші, із заробітків. І 
викинув Валєру з хати. 
   - Як щось скалимимо-йдемо в генделик-продовжує Вітя.-А як нема, затарюємося 
самогоном. Моя колишня однокласниця жене.Продає пляшку за 10-ть 
гривень.Часто дає ...в борг…-сміється.Поїде в Сарни ,позбирає бутилки. Вдома 
розіллє пійло, а потім продає клієнтам - кому чикушку, кому півлітру. Люди 
спиваються.-продовжує далі. - Он Саша,сусід мій, на рік від мене старший, 
працював будівельником в столиці. Вдома залишав дружину з двома дітьми. Я 
подзвонив йому, що жінка почала пити, діти недоглянуті.Він заробляв гроші на 
дітей, а вона прогулювала.Я знаю,як тяжко приходять гроші там на заробітках...Не 
видержав,подзвонив йому.Тут, більшість, з 
тих,що сидять теж були на заробітках переважно на будівництві в Києві та за 
границею. Але там тоже криза,масово скорочують, ясно, що наших в першу 
чергу.На весну знову думають податися за кордон-чорнороби потрібні за будь-яких 
умов.Друззя двонили,що прибиральником можна встроїтись без проблем. Хтось 
же мусить гімно вигрібати.Там-у Європі на таку роботу 
погодяться за шалені бабки.А ми,за копійки чистити будемо. В Немовичах кожен 
десятий, може й більше на заробітки їздить.. 
До розмови приєднується сусідка Марія,що зайшла в ганделик купити мінеральну 
воду і побачивши мене,підсіла до нас із склянкою газованої води -"Найважче 
заробітчанам восени.Два роки тому,як вернулася з тієї Польщі,казала ,що ніколи 
більше не поїду туди,хай провалиться ота робота 
на їхньому полі..Різали ми в пана капусту. Минуле літо там видалося дуже 
дощовим.Цілий день ноги в мокрій липкій грязюці.Спали в холодному мокрому 
підвалі."Не поїду більше ніколи"-так всі кажуть,їдуть бо мусять.Маруся 
роздумує,що не пустила б свою дитину на чужину.Ну й, що, 
вивчила я своїх синів в інститутах.Думала,будуть вдома працювати...та де там 
сидять без роботи...пенсіонери не уступають свої місця,якісь закони нерозумні у 
нас-молоді сидять,а старі працюють,чи прикидаються,що працюють,яка робота з 
пенсіонера.Хіба ж не можна ввести такий закон-або одержуєш пенсію, або 
платню,коли працюєш,от тоді відразу ж все стане на свої місця.А то молоді 
змушені їхати у заграниці." 
  -"Чого ж тоді їдете туди збирати капусту,що не можна дома вирощувати 
городину,чи не вмієте?-тихенько,але в"їдливо спитав я. Маруся тільки гірко,якось 
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по іронічному усміхнулася -"Все вміємо,все в нас є,і ми не гірші від тих "панів",але 
куди ми збудемо вирощене.Адже в нас 
все "схвачено".Ще й слова такі видумали, "схвачено", якийсь"відкат",ледве 
допиталася в людей,що то та ж "взятка". Ми ж не дамо. От і везуть сюди 
заграничні овочі,кажуть,що навіть арабську картоплю.Де ж таке видано,коли таке 
було? А як,що не дай боже непогода,що тоді?От в тій Польші,хазяїн впевнений;чи 
посуха,чи неврожай-держава допоможе-а в нас?...Треба йти збиратися в 
дорогу.Оце взяла дві бутилки води на путь;завтра їду зі своїми хлопцями..." 
Ось так порожніють сільські хати,вдома залишаються лише старі і діти.Усі хто 
може працювати,весною "відчалюють" за кордон.Бо що в нас в Україні-доки влада 
меле язиком,а дітей нам за що нагодувати. Що робити, скажіть що робити? Коли 
в селах роботи нема.Добре в кого є старі батьки,то хоч за їхню пенсію якось можна 
перебитися.А як нема? То хоч 
вмирай.От і їдуть наші "вкраїнці" в "заграниці"шукати добрих панів на чужині..."- 
перебиваючи один одного,виливають свою безвихідь «компанійські» хлопці Вітя і 
Валєра. 
Геть не легше і в менших, як зараз модно говорити «периферійних» селах 
сільради. Варто відвідати лише станцію Немовичі і робиться прикро й гнітюче на 
душі від того, що такі села, як Гута-Перейма, з кожним роком хоч і повільно 
занепадають, але в кінці-кінців беззворотньо вмирають; з’являється все більше і 
більше хатинок, що дивляться на навколишній світ очима порожніх вікон з 
навхрест забитими досками дверима . І лише ненадовго, під час літніх відпусток і 
шкільних канікул, село наповнюється сміхом і щебетом , коли діти з онуками 
навідуються до своїх батьків, у забутий Богом і людьми поліський край- 
відпочити… 
А старенькі батьки,дивлячись на онуків, все ще живуть надією і вірять, що їхній 
рідний куточок нарешті оживе, бо ж може нарешті з Божою поміччю влада збудує 
хоч невеличку школу з дитячим садочком для малечі і тоді можливо вони, коли 
виростуть, залишаться і приведуть свою “половинку”, в цей прадавній , тихий, по 
своєму чарівний і самобутній край,… он – зовсім недавно, поблизу села підпільні 
“археологи” натрапили на жилу сонячного каменю- бурштину… 
     Між могутніми, віковими дубами та стрункими соснами , крізь біленькі берізки 
виглядають колись ошатні, причепурені оселі найменшого села району. Цей 
мальовничий заселений куточок поліської землі розташований за 8-км. від 
Немовицької сільської ради і 14 км. від районного центру-Сарни. Колись тут жили 
поляки-осадники, закінчилась Друга світова війна – і поляки виїхали на 
батьківщину, залишивши свої будинки. 
     Сільське, небагате населення живе тільки йому відомим, розміреним, буденним 
і монотонним життям. Щоб не так швидко пустіло село – є держана установа – 
фельдшерсько-акушерський пункт. На обліку у ФАПі перебуває 4 дитини до одного 
року. А взагалі у пункті лікується 139 селян, і для їхнього лікування держава 
виділила 20 – копійок- на кожного… У малесенькому селі, де переважна більшість 
населення – пенсіонери, які ще пам”ятають ті часи, коли частина їхнього села 
належала до Степанського району. У навколишніх непролазних болотах, родили 
буйки і чорниці, з городини- гарбузи та картопля, а вони тоді були молодими і мали 
роботу на залізниці… 
Гордістю села завжди була і є – станція Немовичі. Невеличкі будівлі, якої виразно 
контрастують на фоні високих дерев і густих кущів, що впритул обступили 
залізничну станцію. У сезон, з кожним приходом поїзда на пероні спішать люди з 
відрами, повними по вінця чорниць, кошиками, з горами по під самі дужки, грибів; 
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швиденько зникають у “дизелі” і все навкруг затихає, чути лише шепіт дерев, спів 
лісових невгамовних пташок та старече перегукування на своїх подвір”ях, забутих 
всіма -, одиноких, кинутих напризволяще пенсіонерів…  

Спогади з щемом в серці 

Куди ведуть тебе батьку!? 
 

 

Савчин Олексій Степанович. Рік народження 

- 1900 

Голова села Немовичі з 1942 р.по січень 1944 р. 

Загинув у Ровенській в"язниці НКВС 1944 р. 

Місце поховання поки, що невідоме. 

Стримать плин часу ми не взмозі 

І захід сонця зупинить... 

Все швидше йдем ми по життя дорозі, 

Тому шануймо, друзі, кожну мить. 

 

 Ф. Наконечний. 
 
 Той січень, місяць передостанньої воєнної зими 1944 року видався на біду для 
поліщуків лютим і холодним. Тріскучі крещенські морози з  пекучими пекельними 
вітрами загнали весь Немовицький люд на єдині теплі місця на світі - печі,що 
казалися раєм у холодних, злиденних і принишклих у постійному передчуті горя і 
біди, оселях під солом"яними стріхами. 
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   Снігова віхола не вщухала мабуть з тиждень. Біла ковдра стала такою товстою, 
що без лопати з хати не можливо вибратися. Село сховалось під цим холодним 
пухом. Якби не тонесенькі цівочки диму над хатками, бо вогонь підтримували в 
печі постійно, інакше прийдеться зичити жар у сусіда, то білі купини поліських 
хатинок з маленьким віконцем на всю стіну, були б зовсім не помітними. 

     Скрипіли на вітру в"язи і тополі, надривисто гуділи і стогнали старі ясени з 
вербами; вітер, мов між туго натягнутими струнами,  натужно грав на гілках 
наскрізь перемерзлих дерев. Нагинав їх ледь не до самої землі, на мить стихав і 
знову брався за своє. 

     У вистудженій вітрами хаті Голови села Савчина Олексія Степановича, 
ладно складеного поліщука, на печі сиділо четверо підлітків. Старший син  від 
Федота - першого чоловіка  Дарки -Йосип вже мав жінку Соню і  шестирічного 
синочка ,до всього цікавого непосиду і не по літах розсудливого Тодіка. Вже давно 
був самостійним, і тільки в нього, звісно крім батька, були німецькі блискучі чоботи. 
А менші: Паланя, Василь, Макар з  найменшим Іваном щільно притулившись, 
вкрилися старезним, з діркою на дірці, дідівським кожухом, з острахом вслухалися 
у завивання хурделиці, коли ж вона проклята стихне?, бо вже тиждень сидять 
безвилазно на печі. А на вулицю так хочеться!... Адже батько тиждень тому казав 
мамі, що в село увійшли "совецькі" солдати. Підслухали також, що дуже 
переживають, бо тата можуть "забрати". Два рази вже забирали, але дякуючи Богу 
і мамі- відпустили. 
    Ладна і проворна Дарка - жінка Голови вправно крутила веретено, пряла, а 
Олексій, присівши на коліна, вигортав з грубки  печену картоплю. 
"Ще є трохи квашеної капусти, отож повечеряємо на голодно, та й свято сьогодні 
підходяще - Голодна кутя, а завтра Водохреще. Як же святити воду будуть? Ще й 
ополонки не вирубали в товстенному льоду, бо до ранку замерзне. Треба 
раненько підняти людей" - міркував Голова." 
"Добре,  що лою лишилася дещиця від корови, яку зарізали для вояків, що 
прийшли в село пізно увечері 10 числа, відразу ж після Різдвяних свят. Викликали 
серед ночі в управу і наказали доставити корову. Остання надія була на неї, що 
якось сім"я війську.  дотягне до тепла, аж ні село повинне здати контрибуцію. Не 
забирати ж останнє у багатодітних голодних вдовиць...от і віддав свою, хоч в хаті 
вже голодом припікає" 
    Неспокій і якісь невиразні передчуття непоправної біди не полишали Голову. 
Моторошно на серці, бо ж добре розуміє , що рано, чи пізно його "загребуть"; он  у 
навколишніх селах що коїться; викликають в управу і не повертаються більше 
додому, такі, як він старости. Два рази вже за цей тиждень "закривали" в камеру у 
Сарнах, але кмітлива Дарка відкупила його за курку і гусака у молодого слідчого, 
що прийшов разом з військом десь зі сходу України. 
"Відкупила, але, чи надовго? За німців вдалося викрутитися: село не спалили і 
людей не понищили і з партизанами, і з бандерівцями якось ладив, а от на цей 
раз, здається не вирветься з цих цупких обіймів невідворотньої смерті, хоч і не 
воював проти Радянської влади, не шкодив просуванню Червоної армії, але те, що 
село було притулком повстанцям, а надто те, що Тарас Боровець,він же Тарас 
Бульба перед війною, в 40-му році осів в селі, а в 41-му тут, в селі видав свій 
перший наказ про створення "Поліської Січі" і початок боротьби з " совєтами" - 
звісно не простять. Та й розбиратись ніхто не буде у цьому павутині- винен, чи ні? 
До того ж напевно знайдеться в селі якийсь незадоволений і настрочить донос на 
старосту, бо ж не родився ще такий чоловік, який догодив всім людям, та ще й в 
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такий не простий воєнний час і от вже трибунал "справедливої  трійки" 
забезпечено"- тяжкі думи нав"язливо роїлися в пам"яті. 
"Як же діти, жінка? Хоч би не вислали в Сибір, як у 39-му, коли ці "совєти" прийшли 
вперше-Пацьолу і Кіркова з сім"ями вивезли освоювати необ"ятну "Родіну", тільки 
за те, що мали двох коней і більшовики назвали їх "куркулями; без вини 
постраждали, а тут...староста села за німецької окупації... Ох, не просто так вчора 
викликали у місто у відділення НКВС і попередили, що, як тільки в селі зловлять 
хоч одного-єдинного бандерівця - поплатиться життям своїм і жінки, а дітей 
вишлють світ за очі... А що ж він може вдіяти, коли близькі жінчині родичі- Миша і 
Трохим промишляють в лісі. Хіба ж поясниш новій владі, що саме завдяки їм село 
не постраждало від бандерівських екзекуцій. І "кормити" мусить цих бандерівців, 
бо ж там є і свої, сільські, але які не пожаліють ні його ні дітей, коли він десь не дай 
Бог оступиться"... 
    Не встигли сісти за стіл, щоб "відсвяткувати" Голодну кутю, як зле і так голосно, 
коли у двір навідуються не сільські, чужі люди, аж захлинаючись загарчав собака. 
Від такого ричання серце лунко затріпотіло, аж дух перехватило... 
" Неже прийшли?" - блискавкою промайнуло в голові. З гуркотом впали, зірвані з 
петель двері,хоча вони були не замкнені, в хату разом з пронизливим холодом 
ввалилися з автоматами на поготів офіцер і двоє вояків з фіолетовими петлицями 
на комірах. Голова все зрозумів. Прийшли по нього - серце не помилилось. 
Поспішно почав прощатися з дітьми, жінка остовпіла- слова враз десь пропали... 
    Везли його у відкритому кузові американського "Студебекера" під завивання 
крещенського скаженого вітру і голосіння його вірної і такої нещасної Дарки, що 
босоніж  бігла по снігому на лютому морозі. Уявив, як посиніли в неї ноги, як впала 
вона коліна, молячи в Бога про його пощаду, але вдіяти нічого не міг... 
    На слідуючий день, ранесенько відбулося засідання "трійки" і от він вже у 
Рівненському тюремному пеклі. Мабуть і Господу Богу таке не довелося 
перенести, як судилося пережити йому- старості нічим непримітного села 
Немовичі. 
    Рівненська тюрма зустріла його незбагненим  жахом від побаченого. 
"...В одній із камер було дуже багато крові. Там ще було декілька трупів, що були 
приперті до стінки. Трупи були всі голі і чомусь коричневі, напевно їх вбивали 
струмом, . Це була жахлива картина. В багатьох були повикручувані ноги і руки, 
що було зв'язано не з передсмертною агонією, а із слідами катувань, тому що ноги 
і руки не держалися практично тіла. В багатьох трупів не було очей, були 
повиривані язики..."  /Архів НКВС/ 
       Одному з  синів - Макару вдалося побачитися перед самим його розстрілом. 
     Під голосний лай величезних, подібних на вовків псів і таку ж лайку напівп"яних 
конвоїрів з тюремної брами висунулася сіра колона засуджених на смерть. В 
колоні Макар  ледь впізнав страшенно  змарнілого батька. 
   - Батю! Куди тебе ведуть!? - щосили ,як тільки міг ,вигукнув хлопчина... 
  А той підвів голову, поглядом знайшов Макара у натовпі і у відповідь лише склав 
 на грудях навхрест руки  ... 
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Світлина зроблена німецьким офіцером у 1943 році. В дверях – Савчин Одарка 
Ісаківна. Нижче – Наконечна Соня з сином Федором Йосиповичем 

 
Після сказаного: 
 
 Після смерті вождя всіх народів Й.В.Сталіна, ворога народу Савчина О. С. 1900 
року  народження було реабілітовано у 1956 році. Де похований поважний Голова, 
поки що невідомо. 
 
Родовід від Савчина О.С. та Дарки Ісаковни. 
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Коли я пішов з Немович мав неповних сімнадцять років. Хіба ж я пішов з села?- часто 
перепитую  сам себе. Село пішло за мною- куди я, туди й воно. Всі сорок своїх зрілих років 
несу його у собі: дитячі роки з ним аж до могили. Бо в дитячу душу, ще не замарану, 
вкарбовуються слова, звуки, кольори- безвість навколишнього сільського, такого непростого 
світу. Цього неможливо позбутися, бо кріпко і глибоко засіло в душу. Приросло в тобі, стало 
твоїм світом. Адже тут, у своєму селі впізнав чорне і біле, зустрів свою  першу любов , взнав 
щастя і кривду. Село показало свої луги і долини: тут  вперше побачив веселку на вмитому 
дощем, блакитному небі,   вперше  відчув всі чари неспокійного і досі незвіданого всесвіту.   

     До сих пір, коли відчуваю запах свіжого сіна, то чомусь йдуть на пам"ять неділі, бо саме в 
неділю і на свята, в нас різали курку, мама пекла житні пухкі млинці і всією сім єю ми 
розкошували за обіднім столом. Тут, в тихому поліському селі  довгими зимовими вечорами 
 читав я  казочки про «Лисичку сестричку і вовчика братчика» і до трепету в душі  переживав 
за "Семеро козенят".... 

      Село  зі скрипом відкрило мені браму у широкий незнаний світ, навчило мене дідівських 
звичаїв, дало мені живий університет. Саме в ньому я впізнав правду і брехню, велич і 
ворожнечу людську. Тут пустив коріння мій поліський рід, і якому жити тут до споконвіку. І живе 
моє село у трагедії Чорнобилю. І звикли поліщуки до цієї біди, і дихають його невидимою 
отрутою. 

       Тут, в ньому трапилися випадки, які живуть разом зі мною і мабуть не забудуться до 
смерті. Я тоді ж був невеличкий, але досить добре їх пам" ятаю. 

        Відгриміла війна ще півтора десятка років тому, але сліди її залишилися ще надовго: у 
солдатів ще не всі рани загоїлися, земля була зрита снарядами, порізана окопами, луги і поля 
поранені бомбовими вирвами і мічені безіменними горбочками без хрестів, аби як зогреблених 
вояків. По городах, в садах, особливо в лісах, в ровах то тут, то там можна було наткнутися на 
патрони, гранати, розтрощені гвинтівки і карабіни, а в бандерівських схронах старші хлопці 
патрони  знаходили ящиками, а кому повезло, розжилися пістолетами і німецькими 
«шмайсерами». На лузі, після  весінньої повені лежали , вимиті водою , прострілені або зовсім 
нові каски, іржаві чи поламані багнети, відірвані німецькі і радянські ґудзики і ремені з зіркою 
або черепом на бляхах. Адже тут відбувалися кровопролитні бої за Сарни. Селяни гострили 
багнети на точилах, переробивши ручки на саморобні, бо непошкоджені потрібно було здавати 
в сільвиконком. В кожній стрісі були сховані обрізи або карабіни. В селі майже всі ходили у 
військовому. В одного зелена пілотка, у другого німецька шапка- човник, в третього- штани 
військові, в четвертого один чобіт німецький, а другий- яловий радянський, в іншого плащ-
накидка, а дехто з ніг до голови у військовому. 

    ....Пригадую, як мати мені пошила широченні штаненята з брезенту, чи мода така була, не 
знаю, але  одягав ті штани на голе тіло, заправивши туди ситцеву сорочку. І не раз я плакав 
від болю, бо грубезні рубці швів дуже дошкуляли моєму дитячому тілу. 

     Війна давно закінчилася, але ми, діти воювали, граючи у «німців» і «руських». Бої 
проходили по садках, городах, стодолах і навіть кругом сільської церкви було чути наше 
 дружнє дзвінкоголосе «гур-а-а!» 

Якщо швидко бити палицею по старому відрі або тазику, то вони дають точно такий звук, ніби 
хтось з кулемета стріляє. Але така гра швидко набридала, що ж то за гра без справжніх куль. 

     Дуже добре пам"ятаю- хлопці засіли в стодолі, на сіні у Наконечних і раду радили. Я ж сидів 
осторонь, збоку біля самих дверей, навіть писнути боявся, бо ж самий менший. Говорили ті, 
що мали  по дванадцять, а то і більше років. Вони всі були у військових шапках, пілотках і 
кашкетах з зірками. Вася Крат і Колюня мали каски, а Труш-танковий шолом. Я ж не мав 
ніякого військового вигляду, бо й ті мої єдині штани з військового брезенту мама випрала після 
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«аварії» і я сидів наче демобілізований, у трусах на шлейці через плече. Командував нами 
Вася Крат: 

-         Хлопці, ми будемо стріляти сьогодні – дав він команду. 

-         Ти чого тут, що тут робиш?-  грізно зиркнув командир у мій бік. 

-         Сиджу собі, я нікому не скажу, що ви будете стріляти – пролепетів я. 

-         Хай сидить, він не скаже нікому, провірено – заступився за мене Петя Труш. 

-         Ну, тоді,-пом"якшав Крат- біжи додому і в "мент" принеси клоччя або паклі . Поняв!... 

-         Чуєш? Не принесеш, не приходь сюди. Ще й жмут соломи прихвати!- наказав вдогонку. 

Бо мені два рази не потрібно було нагадувати, я звичайно погодився, тільки п"ятки блиснули і 
так швидко, як тільки міг, повернувся з клоччям і соломою. 

    Ми пішли до Берчикового броду. Я гордо ніс свою солому й клоччя за пазухою, щоб ніхто не 
побачив, благо сорочка широка була.  Біг останнім ,у хвості. Серце тривожно колотилося в 
грудях, бо у всіх ноги були набагато довші від моїх. Босі ноги терпли від бігу по засохлих 
грудках глини, я шпортався, падав, але не плакав, бо Крат міг прогнати додому. 

      Нарешті добралися до Берчикового броду. Тут були заросші верболозами круті береги і 
безліч ям, з яких брали глину для хатніх долівок і де можна було сховатись від куль. Деякі ями 
вже були наполовину або зовсім заповнені різним сільським сміттям й торішнім бадиллям. 

     -Дай клоччя і солому ! - наказав Крат. 

Клоччя і солома швидко накрилися сухим вербовим і вільховим хмизом. Труш став, послинив 
пальця-визначив звідки дує вітер. Ми всі стали стіною від вітру. Затамувавши подих, Крат ліг 
на живіт. Сірника черкнув об підошву свого німецького черевика: блимнув вогонь, але тут же 
погас. Всі невдоволено загуділи, але Крат зле буркнув: «Не дихай ропух!»- і штовхнув мене 
ногою: " Ти мені всі спички потушиш, гівнюк!" 

      Я брикнув на спину, сорочка моя задерлася і всі покотилися від реготу. Так хотілося мені 
заплакати, але я стерпів і навіть не виправдовувався, бо вже тоді знав, що правду тримає в 
руках сильніший.Сірник погас. Хто винуватий в цьому?,- звісно не старший і сильніший, у кого 
каска або шлем на голові і повна кишеня патронів! 

     Нарешті під хмизом  заблимав несміливий, слабенький вогник, і тут моє клоччя спалахнуло, 
з соломи виросло жовте полум"я. Чимдалі вогонь розгорявся, хмиз потріскував, кидаючи іскри 
на всі боки. Я стрибав від захоплення. Хай би били мене «старші», хай би ногою штовхав 
Крат, тільки щоб не прогнав від цього видовища: так мені хотілося бачити що буде!. 

       Крат , Колюня і Труш витрясли з кишень патрони і разом одночасно жбурнули їх у вогонь. 

Крат трохи постояв і гукнув: «Ховайсь по ямах !». Всі сипонули врозтіч. І тут я вкотре і 
остаточно переконався, що в мене ще занадто короткі ноги, а шлейка трусів слабо пришита. 
Хлопці вже лежали в ямах, а я лише добігав до найближчої - наймілкішої, підтримуючи руками 
кляті труси. Як гримнуло, як засвистіло у повітрі над моєю ямою. Я розпластався на самому 
дні, і якби міг,  то прорив би, мов той кріт, у глині нору. Вже хотів підвестися, коли ще раз 
гримнуло. 
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    Над ямою, де недавно палахкотіло вогнище, клубився дим з попелом, а навкруги  на траві 
червонів, розсипаний вибухом патронів, жар. 

- А-а-а!, я вас повбиваю байстрюки чортові, ноги повивертаю, голови на другу сторону викручу! 
– почули ми грізний голос- та ви хочете людей  повбивати на лузі!? А щоб вас!... Я вам напишу 
по спині батогом і руки в ср...у повставляю! 

Коли я підвівся і виліз зі свого сховку, побачив грізного і страшного сусіда Павла, що біг до нас 
з батогом. Всі дременули хто куди. Я теж не дурний чекати злого дядька , який хотів 
розписатися батогом на моїй спині і руки вставити у ср..у й взявши труси в руки, щодуху 
накивав п"ятами межи кущі, по той бік Берчикового броду... І не підозрював, що так справно 
вмію бігати... 

Макар 

Не знайти на Поліссі села,в якому  люди жили б,  без влучного прізвиська. От і в 
нашому селі ми, всі, діти, внуки і правнуки та й невістки і зяті’ Макарчикові’ . Всі 
зв”язані з Про  його дитинство та молоді роки, ми, сини на свій сором,  знаємо, а 
вірніше не знаємо зовсім нічого. Тільки із дуже скупих його розповідей дізналися, 
що його батько тобто наш дід, за війни, був старостою села. іменем нашого 
батька, діда і прадіда Макара Олексійовича . 

 
 
Савчин Поліна Василівна та Савчин Олексій Макарович з внучкою Савчин Людмилою 
Олексіївною 

 
Батько один раз розказував, як то їм,- сім "ї сільського старости, було тяжко під час 
війни. Кожної ночі приходили за харчами то партизани /совецькі/,то партизанка 
/місцеві/, і кожному вділи  якусь долю- інакше смерть когось із жителів села або 

http://somsamuch.blogspot.com/2010/11/blog-post_9826.html
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когось з сім ї. 
Ми,його нащадки,читаючи книжки про ту війну , дізнаємось,як розправлялися з 
неугодними старостами в той час. Виходить-розумний і мудрий був наш дід, якщо 
зумів провести село без втрат через роки війни, але  попав під  каток  НКВД  і був 
розстріляний після війни, а його рід перетворився у ворогів народу і від виселення 
його в Сибір врятувала лише епідемія тифу, що лютувала в той час в селі. 
Після арешту діда  Олексія  Степановича  величезну   сім"ю на своєму горбу 
піднімала жилава баба-баба Дарка. 

 

Наш батько, дід і прадід - Макар все своє свідоме життя пропрацював  
трактористом, починаючи з 50-тих років минулого століття, коли західняків 
силоміць відправляли на донбаські шахти,пішов вчитися в МТС  /механо-тракторна 
станція/ на тракториста і так залишився в селі,де прожив всі свої 73-и роки. Всього 
було на його довгій дорозі життя;страшні злидні після розстрілу батька-голови 
села, доводилося  їсти висівки. Баба Дарка розповідала, що ходили, побиралися 
по родичах,щоб вижити-благо що родина чимала. 
А хіба легка робота тракториста? Країна вставала з руїн після війни. День і ніч 
колгоспники працювали за трудодні на благо Вітчизни.А коли в селі добре було-
ніколи, завжди селяни страждали на своїх землях., завжди виживали хто, як міг. 
От і батько  старався, тулив копійку до копієчки,щоб при обміні грошей все 
втратити, так тяжко за кермом трактора зароблені кровні. 
 
Добре пам "ятаю його на тракторі ‘Універсал ‘із зубчастими залізними задніми 
величезними колесами, і те, як ми з братом, мов ті лелечата  дріботіли бороздою 
за плугом, і як ми  раділи, коли батько пересів на новенький ЮМЗ , по черзі бігли 
на тракторну бригаду, щоб хоч хвилинку посидіти у жовтій кабіні за кермом 
трактора. 
 
Старався заробити. Рвався на  роботу  пов”язану з  отрутохімікатами,бо за неї 
дуже добре платили. Після десятого класу я йому допомагав .Витримав тиждень-
приходив з поля,біг до річки купатися в Бухточці, падав і блював .Батько ж 
працював роками і в 50-т років став інвалідом,не витримала печінка. Промучився 
23-и роки , і вісім  років тому відійшов до вічного дому- в потойбічний світ. 

Сінокіс 



Немовичі. Село і ми в ньому   
 

Дослідник Савчин О.М.    Книга 2-га  «Полісяни» Страница 72 
 

 

За Случем 

 
Напередодні Новорічних свят так захотілося чогось світлого... А найсвітліші спогади, як 
відомо, пов'язані з дитинством і рідним селом... 

          ... Приїжджаючи в гості у рідне село, я любив ночувати на свіжому сіні у 

стодолі. Стодоли навмисне будували так, щоб була вентиляція і повітря легко 

поступало з знадвору, а тому  було багато щілин; над широкими дверима та 

вздовж усієї стріхи. З обох боків у щитах були віконця без скла, крізь які залітали 

і вилітали ластівки; вони дуже вже люблять гніздитися в стодолах. Слід мабуть 

сказати, що ці щілини залишали так, щоб не забивав дощ, а взимку вітер не 

засипав снігом. 

 Поволі і величаво сходив величезний червоний диск сонця. Народжувався ясний літній 

ранок. Тисячі щілинок веселкою світились на ранньому сонці і вся стодола 

пронизувалась, мов з тисячі малесеньких   прожекторів, веселковими пучечками світла. 

   Я просинався і хвилин десять спостерігав, як над гніздами тріпотіли своїми 

крильцями ластівочки. Я ніколи не бачив, щоб вони билися між собою. 

     До стодоли почали долинати звуки сільської садиби і відгомін початку трудового 

дня. Ось… вже грюкнули двері в хаті та брязнула клямка і заскрипіли двері у хлів- це 

мама пішла доїти корову. Згодом загриміло відро у колодязь і загрюкав сікач у кориті- 

то батько готує  ”салат” свиням. І ось... вже чути мелодійний перестук молотка об бабку 

- то вже брат взявся клепати косу, бо ж сьогодні йдемо косити, перестук молотка ніби 

задавав ритм ранкової пісні, що розносилась по сільському двору. До цієї какафонії  

мелодійних господарських звуків приєднався лункий спів горластого півня, який, 

здавалось, намагається перекричати весь цей різноголосий хор… Стодола- це 

найкраща в світі дача, рай, які і не сняться міському жителю. 

      Я, батько і брат, побравши коси, та захвативши молоток і бабку, ще й вила і граблі, 

пішли косити за Ріку. Я змалечку любив ці безкраї  зарічні запашні луги, у глибині, яких 

росли густі верболози, а Случ так  вигравав на сонці, аж очі мружились. Від нашої 

садиби до місця сіножаті добрих чотири кілометри. Ми прийшли на луг, коли вже сонце 

купало свої промені у річкових плесах. За рікою дуже добрий сінокіс, особливо ближче 

до річки. Колись ці землі належали князю Курбському, а пізніше за Польші – пану 

Кашевському. 

Батько, щоб не переводити марно часу, з розмаху вбив кісся у землю, почепив на нього 

торбу з молотком і бабкою, а сам дрібними кроками пішов від палі до палі, втоптуючи 

борозенку-межу ,  до якої необхідно дотримуватись , щоб не зробити перекосу. Трава 
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була молода, ранкова роса зробила її вогкою і податливою. Коси тільки посвистували, 

покоси  легко лягали рівними повними валами. 

      Так захопились роботою, що не зчулися, як Сонце ,по своєму тільки йому 

встановленому маршруту, підбилося  до свого зеніту, почало безбожно припікати. 

Стало нестерпно душно, п"янкий аромат свіжоскошеної трави лоскотав ніздрі і млоїв 

душу, але залишилося зовсім небагато нескошеної трави і ми познімавши сорочки, 

добивали нескошені клаптики. 

     Почувся дитячий сміх.  До нашого сінокосу дріботіла босонога зграйка хлопчаків. 

Вони були всередині кломні за густою сіткою і мов ті стародавні рицарі зиркали через  

кольчугу. І так зробилося мені весело, що й передумав відпочивати. Вирішив ловити з 

хлопчаками рибу. До того ж тут і місце добре, далеченько від села і ніхто з сільських 

заядлих  рибаків ще не потривожив долинки-озерця. 

- Ну то, як хлопці, потопчемо трохи рибу? –  задиркувато  запитав я у хлоп”ячої  

босоногої громади. 

- Давно пора – по хазяйські, діловито погодилися хлопці. 

      В самий край нашого  сінокосу впиралася широка і довга долина, колишнє річище,у 

якому виблискувала смуга стоячої темної води.  Долина заросла осокою і лепехою, а 

на воді плавали жовті і білі лілії, обрамлені широким лататтям. З свого невеликого 

рибацького досвіду знаю, що зазвичай у таких зарослях жирує і ховається риба. Ми з 

братом взялися за кломню, а хлопці взялися колотити долину, весело плескали руками 

по воді і місили воду по самому дні озера, аж мул вибухав наверх разом з водою. Ми 

поволі -тихесенько підбиралися до берега. Брат посміювався до мене, мовляв, хіба 

якийсь дурнуватий язь, або карась тікаючи від тупоту хлопців, здуру  попаде в сітку. 

Кломню ставили щільно на дно, щоб риба попід нею не прошмигнула, бовтали ногами 

попід берег, заводячи ногами в кломню, наганяючи рибу від берега.Тоді разом підняли 

кломню і раптом... разом з намулом випав величезний, на кілограмів зо три, сазан. 

Відразу в нас появився рибацький азарт. Вся долина була попереду…Ми обережно 

просувалися вздовж  берега. Брат раз на раз нагадував, що як тільки щось стукне у 

сітку, то треба відразу витягати, бо то може бути величезна риба. Майже за кожним 

разом  попадалась якась риба, велика і мала.Часто траплялися плітки, окунці, язі і 

карасі. Вкотили і лінивого неповороткого менька,  разом з мулом нагребли безліч 

чорних слизьких  в”юнів... 

     Надійшов полудень, наловили повне відро і торбу з під молотка і бабки. Улов 

поділили по братські, як порядні рибаки, розклали рибу по кучках і тягли “жребій”, щоб 

нікого не образити і не дай -Боже обділити – рибаки всі рівноправні- хто ловив і хто 

заганяв. 

  До вечора посушили і згребли сіно ... 

Ось такий видався день;  покосили траву, посушили сіно і риби  наловили. 
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Лист з минулого 

  

Батько і мама  Савчин Олексій Макарович та Савчин /Ковпак/ Поліна Василівна 

   Перебираючи свої старі бумаги, натрапив на лист  від батька, який був написаний на початку 
80-років минулого століття. Похапцем  витягнув пожовтілий лист з конверта. Звідти війнуло 
нашою хатою,  таким приємним домашнім, сільським теплом. 

      Стіни наче розступилися і до мене в гості  через тридцять років прийшло рідне село, а за 
ним околиці і весь поліський край... Ось бачу,  за височенними скрипучими тополями, 
засніжену хатинку під вишнями на краю села. Повний двір, білого і колючого від вітру снігу. До 
колодязя, що одиноко сумує серед двору, веде витоптана доріжка, а в хаті весело палає 
вогонь, потріскують в грубці березові дрова... Рексу, в будці під снігом, мабуть сниться в цей 
час літо, а батько сидить за столом, навпроти вікна, і доки ще не стемніло, бо ж світло пропало 
через вітри, пише мені листа... Лист з того минулого глядів на мене до болю знайомою 
батьківською каліграфією і наче передавав уклад тогочасного села... 

     «Добрий день, а може вечір дорогий мій  сину і вся твоя сім"я. Сьогодні Різдво, а по нашому 
Коляди. От ми прийшли з мамою з церкви і доки почнуть ходити колядники, мама заставила 
написати до тебе листа. Ми слава Богу всі здорові, чого й Вам усім бажаємо. А поки що ми 
скрипимо, як оте дерево під вітром, на зимовій стужі....» - красивим почерком повідомляв 
батько. 
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     Я здогадався, що лист писаний не за один присіст, мабуть кілька вечорів батько корпів над 
ним,  намагаючись ,  як найкраще і повніше розповісти про їхнє життя - буття.. В моїй пам" яті 
постав його  образ, такий же, як зараз, на його могильному пам" ятнику... Задумливо  
примружені очі, в одній руці ручка , а другою вперся в підборіддя і напружено думає, щоб 
нічого не пропустити; схилившись над шкільним аркушем у клітинку. І зараз цей аркуш дихав 
на мене  добротою і  одночасно викликав тяжкий сердечний щем, а перед очима воскресло 
минуле... 

      Коли пішов із села, мені було вісімнадцять років. Чотири вчився у далекому південному 
місті, два був в армії, а потім..., аж по сей час, живу так далеко від села, що й пташка не 
долетить. В село приїжджаю рідко...І тепер, коли читаю старенький лист з минулого, коли мої 
роки вже котяться на  відчайдушних гальмах з гори, щоб десь не розбитися на крутих життєвих 
поворотах, не впасти і загубитися на цій  життєвій дорозі; дні за днем пролітають надзвичайно 
швидко.  І чомусь на цьому шляху так багато було тих буденних тижнів, що геть витиснули оті 
поодинокі дні, що приносять радість... 

      Я міцно жив своїм селом, наче нікуди і не виїжджав з відти. Адже там я навчився любити і 
ненавидіти. Звідти протоптав стежку у широкий світ. В ньому вперше калічив ноги об стерню 
та засохле груддя , і які загоював листочками подорожника. Тут зустрічав перші світанки, 
рахував зорі і блукав з дівчиною  юнаком темними ночами... 

   Саме у ньому мені вперше зійшло сонце над лугами, а теплий весінній вечір заколисував 

мене сільською музикою ночі, під спів невгамовних солов"їв.  І мабуть тут, в селі , я навчився 
слухати і вперше зрозумів непрості закони сільського життя, тут же, в лагідних водах  повільної 
Язвінки - в старому кориті відкривав закони Архімеда; восени разом з такими ж , як сам 
хлопцями - сусідами зігрівалися димом біля багаття, на якому не вміло, на вербових лозинах 
смажили сало... і там же - у селі відчував перші принади життя, біль кривд і тяжкі втрати 
родичів та друзів... 

    І от вже...прошуміли, пролетіли роки, вже вкрилися сріблом скроні, і нема вже до кого їхати в 
оте, що не дає спокою, село, бо ж ті рідні душі і сільські картинки живуть хіба що у моїх 
спогадах про минуле... 
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І гоїлися рани 

 

Дорога в світ 
 
У думках людина неперевершено швидко літає із планет на планету, навіть до зірок. І 
ніщо не заважає повернутись у своє дитинство... 

     Вулицями Немович пропливли один за одним п»ятьдесят років. До чого ж подібні слова рік і 

ріка. І не тільки своїм співзвуччям, а й по сутті одинакові; час прорізає людські 
обличчя, залишаючи на них свої струмочки. Він же народжує собі нових людей і 
забирає із землі старих і немічних- як ота річка під час повені, піднімає і несе усе, 
що слабо тримається. Так роки покоління; молодих  збагачують, а старих 
обкрадають. 

        З людьми оновлюється і семисотлітнє, древнє село Немовичі. Незмінною 
стояла лише сільська дерев»яна церква Святої Параски Сербської. Хіба, що 
щезли старовинні ікони з її стін..,а замість них посновано товстелезні  труби 
дешевої системи опалення...             
       Відходять роки за роком, підростає молодь і вже рідко хто знає, що фарбуючи 
дзвіницю у семидесятих роках минулого століття, з самого її вершка впав молодий 
юнак і помер навіть не охнувши - очевидці казали, що впав прямо на голову і 
звернув в"язи... 

         Сусіднє село Сарни теж має свою історію та долю... Між двома селами ще 
зовсім донедавна простягалася шестикілометрова полоса полів. Але хіба ж то 
відстань для селянина, що йшов у районний центр з такою ж назвою –Сарни!  Хто 
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мав коней, той їхав на возі; рушали в дорогу опівночі, а вже коли починався базар, 
сновигали по ньому. 

          Села у минулому заклято ворогували між собою. Ні один сернянин не міг 
узяти немовицьку круглолицю красуню, якщо з нею ходив немовицький парубок: 
всі знали, які тверді штахети в Конищах і на Підрихті. З немовицьками женихами 
пробували  тягатися зносицькі, але остерігалися «лєпехів»: так називали 
немовичан , бо їх було багато і вони собі гуляли по Зносичах, як у себе по Видумці, 
«гальокаючи» по своєму...Особливо завзятими противниками були парубки з 
Дубників; з ними по неділях, Полянські і Центрові  вдень грали у футбол, а у вечері 
трощили щелепи і проломлювали голови, проливаючи кров,билися за дівчат... 

         А проте серняни ставилися до немовицьких звисока і погордою; мовляв 
селюки їдять       м" ясо лише раз у тиждень. І справді немовчани харчувалися тим, 
що давала така не щедра поліська земля: картоплею, квасолею, горохом і 
капустою, у неділю і свята- варениками зі сметаною і молоком, заможніші різали 
курку або качку і тоді розкошували мясною юшкою  з пухкими житніми млинцями, 
запиваючи кислим молоком... 

          Сусідні сільські серняни ніколи не були хліборобами, бо ж село появилось 
одночасно зі станцією, яка переросла у досить величенький районий центр 
Сарни.. У передмісті поселились робітники, ремісники, ну і залізничники, яким не 
вистачило місця  у робітничих станційних бараках... 

         Нині немовчани нарікають, якщо в приміському автобусі тісно. Геть забули, 
що колись підскакували по  соші: так трясло автобусом, що голова терпла, хоч і 
шиї товсті були... 

І вже багатьом не йде на згадку, як вони бігали в магазин по керосин та скло до 
лампи, чи за гнотом, що коптів і дуже скоро вигорав. Бо ж усе погане забувається, 
тільки   згадуємо 

свою молодість, любов і силу, а роки втікають від нас повноводною рікою, хоч нам 
і здається, що то були золоті роки і дійсно золоті, адже це роки коли перед нами 
молодими стелилися така незвідана стежка життя. 

      Отже тече і деколи переливається  через береги, ні на мить не зупиняється -
цей життєвий плин. А з ним живе і міняється ця поліська земля; яка споконвіку 
зробилася рідною для наших предків, що народжувалися і помирали, залишаючи 
слід після себе. Залишали його у піснях, що тепер лунають по краю, у казках, 
легендах, переказах і приповідках. І їхня мудрість лягла пластами на онуків і 
правнуків, хоч заносяться пилюкою, змиваються водою ті буремні, занадто криваві 
роки. Адже скільки війн вони зазнали. Розливалася кров на великих і малих межах, 
миналася різня і гоїлися рани, гасли пожежі і розвівали вітри їхні згарища, і 
поліщуки зводилися на ноги, і знову засівали запущені ниви, садили нові яблуні і 
вишні; знову виростали маленькі, охайно побілені хатинки, незважаючи на те, що 
споконвічна людська злоба намагалася кинути поліщуків на  коліна, а любов 
вкотре зводила їх на ноги. 
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       Згадується  випадок коли на Пневі, біля села, школярами було знайдено 
камінчик з отвором, який виявився камінною сокирою і науковці Волинського 
університету , дослідивши захоронення поблизу села, встановили, що тут жили 
люди ще в 11 столітті  нашої ери, у так званий Бронзовий вік. 

          Згідно однієї з легенд, Немовичі дуже цікаво і романтично постали. Коли 
наші предки- древляни повернулись з Карпат, то поселилися у верхів"ях Прип яті 
,на берегах Горині і Случі. Серед поліських непрохідних нетрів, на березі 
невеличкої Язвінки оселився рід, який управлявся німим старійшиною. І як 
твердить «Велесова книга», всі важливі питання у той час вирішувались на 
родовому віче ,/загальних зборах/...,а через те що старійшина роду був німий, то 
віче проходило на німо. З часом те поселення почали називати- німе віче, яке 
перосло в Німовичі, а ще пізніше стало сучасними Немовичами, де проживають 
поверх 4000 осіб, які користуються плодами сучасної цивілізації. 

       Вже і не згадує ніхто ті часи, коли милися, набравши води в рот, а купалися під 
шопою у бочці, вволю полоскалися в річці, коли прали шмаття. А де малими 
спали?  Одна кімната і по кутках полиці, під ними бараболі на зиму, бо решта 
закопані у «копці». Той хто не вміщався в хаті на лаві, шукав собі місця у хліві, на 
сіні... А було ще й таке; якщо вночі закортіло комусь по "тяжкому"- подивитись на 
зорі, то сідали десь за хлівом і білу перебачницю холодним вітром обдувало і 
нудним осіннім дощем обмивало... Навіть  їй тоді нелегко було на селі... 

      Перед кожним з нас відкривається отеє давнє поле, з якого тягнеться у село 
змучений сільський вечір. Селяни, що йдуть одні за одними з мотиками, косами, 
радюгами за спиною... А в суботу, ввечері жінки повертаються раніше; треба було 
спекти запашного хліба і випрати якесь шмаття, а дітвора замітала двір. Так 
чепурилося старе село. 

      Підлітки пробували силу- на лугах, толоках і 
сінокосах. А женихи? Ті крутилися біля молотарки або млина; хто підніме 
здоровезного мішка з зерном і винесе його на горище. Тут же, при молотарці 
дізнавалися, хто скільки важить. У цих кілограмах сила була, немовчани 
хвалилися ними, в той час не носили зажиріли «кендюхи»... 

      Були в селі і радощі дитячі. Зрозуміло, що ми, сільскі діти могли радіти тільки 
тим радощам, які давало нам село того часу. Але зовсім недалеко були Сарни.І 
скільки було радості, коли з міста батьки приносили бублика, калача або цукрову 
свистульку; влітку зелену полосату гарбузу- кавуна... Мало старе село і свою 
особливу музику. Влітку ранесенько воно прокидалося від клепання коси і 
пострілів кнутами пастухів, що хвацько виганяли стадо корів, а скраю села, на 
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тракторній бригаді вже чути,як тріскочуть трактори і в кузні лунає перезвін 
ковальських молотків. Десь вже риплять вози, гудуть ,мов джмелі, доїльні апарати 
на колгоспній фермі - і закрутилася, завертіла сільська натура на весь день. 

      Переконався на своєму досвіді, що людина  найкраще запам"ятовує той час, 
коли дивний навколишній світ вписувався в чисту, нічим не зачеплену, душу 
першими буквами, коли вона пізнає життя усім своїм єством. 

        Донині відчуваю аромат свіжо скошеного сіна. У вухах віддає перегукування 
косарів і рипіння журавлів над колодязем...І хоч недавно був в селі, і до сих пір чую 
його запах., більше я туди не поїду і воно ніколи не повернеться, бо щезло 
назавжди зі зникненням із землі найдорожчих мені людей, адже село рідне доти, 
доки в ньому живуть рідні тобі люди- твої батьки... 
     Боляче, досадно і гірко  до щему в серці. Не в змозі  усвідомити -   вже ніхто 
тебе не виглядає, і в старенькій батьківській хаті   місця вже нема... 

Танці 

 

 

1960 роки Танці під гармошку 

Літом,коли в  село приходить вечір, парубки / на сучасний лад-пацани/ та дівчата 
миють ноги і голову й збираються у клуб, на танці. Хлопці одягають самі нові 
спортивні штани, сорочку заправляють у штани, вдягають красиві туфлі і йдуть у 
центр села. А самі модні пацани їдуть у клуб на скутері, велосипеді або на машині. 
 
Дівчата збираються повільніше: їм ще треба зробити макіяж розмалювати 
обличчя, і надушитися справжніми хранцузькіми духами, які вони купили в минуло 
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суботу в райцентрі за п'ять гривнів. Якщо вже пізно, і мамка вже спить, то можна 
навіть дістати з шафи найкоротшу спідницю, що ледь закриває труси. 
У клубі нічого хорошого немає, але йти туди треба, тому що другої вечірки в селі 
немає. А якщо ти в клуб не прийдеш, то завтра у тебе спитають: "гете, а чого ти в 
клуб не прийшов вчора" - це не допустимо у нашому селі, з температурою, чи 
поносом і то йдуть... 
До клубу являтися раніше одинадцятої вечора не модно: з десяти тут тусуються 
тільки дівчатка 12 років, яким треба до півночі прибігти додому, а тато вранці 
надає дупцем по невеликій ще попі. Таких дівчат називають "сцікухами". Іноді вони 
випивають на трьох пляшку самогону і валяються під клубі. 
А після одинадцяти в клубі починаються справжні гуляння. Завалює конкретна 
молодьожь. 
Головна гульня в клубі - це танці. На танцях крутять «Червону руту», «Водограй» і 
саморобні пісні нашого вокально інструментального ансамблю. Дівчата танцюють 
кружечками, а хлопці сидять  біля клюбу на ,роверах. Якщо хлопець танцює, 
значить він п'яний або танцює мєдляк. 
У просунутих клубах раз на тиждень крутять кіно. Кіно крутять старе, тому шо 
обладнання ще з радянських времьон залишилося. У найбільш просунутих клубі є 
відік, який стоїть у маленькій кімнаті, і якщо дивляться відік, то в комант 
набивається людей більше, ніж у Київської метро в годину пік. 
У клубі є більярд, в який ніхто не грає, тільки міські чи самі модні Місцевий - 
більярд коштує три гривні, а це дуже дорого. Нормальний пацан краще за 4 гривні 
пива вип"є. 
Якщо у кого день народження / родини / Хрестини / чи зарізали свиню, то 
винуватець виставляє поляну: приносить трилітрову банку самогону, добрий кусок 
сала, огірки-помідори. П'є тоді пів-клуба. У кожному селі є штатний пасажир, 
кожного разу напивається і спить на східцях клубу. Але його всі люблять і навіть не 
б'ють. А в просунутих селах ще курять травку. 
Найконкретніший пацан - завклуб. Він вирішує яку музику крутить на дискотеці і 
дає команду,коли закривати клуб. Завклуба і його дружбанів нада поважати і 
наливати їм по сто грам. 
У хороших клубах дискотека закінчується дракою. Якщо у своєму селі нема кому 
дати в морду, то хлопці сідають на бортовий ГАЗон, трактор чи підводу, і їдуть в 
сусіднє село - там бити можна всіх. Якщо транспорт не знайшли, то можна просто 
побити шибки у своєму клубі. 
Після закриття клуба модні пацани на скутерах і машинах розвозять самих 
симпатичних дівчат: кого додому, а кого спочатку до річки, а потім додому. А 
немодні пацани і дівчата роблять те ж саме, тільки пішки... 

Як добре вдома 

Добре бути одному в дорозі, особливо тоді, коли на серці спокійно і ніщо не тривожить душу, 

та ще й природа сприяє думати далекими від дійсності мріями. Ідеш собі і радієш, що живеш 

на цьому білому світі і маєш змогу  милуватися просторами та картинками рідного краю. 

Радієш небу і сонцю, лохматим пухким хмарам, лагідному подиху вітерцю, а деколи і й 

буревію. 

     Багато є доріг, які ніхто до кінця не виміряв і по яких блукають люди в пошуках бодай якого 

щастя. 

    Невже була колись і в мене така пора, вже й згадати не легко...   
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   І знов оживають спогади про землю, яка тебе зростила і вивела в широкий невпізнаний світ. 

    Тиха ніч витає над Поліссям. Ось і Сарни... Я вийшов з вагона, трохи постояв, призвичаївся 

до свіжого ранкового повітря і попрямував на високий пішохідний міст, що завис над 

залізничними коліями, а там ще кілометрів зо два по місту і вже буду на автостанції. У голові 

ще стоїть перестук вагонних коліс. 

 

Картинка рідного дому 

Савчин Василь, Савчин Макар, Савчин 
Олексій /крайній справа/ 

Савчин Віктор -попереду 

   
Починає розвиднятися, прокидається Сарненщина. Десь, з міського парку чути зозулине "ку-
ку", а свою "утреню" почали інші птахи. Схід сонця загоряється поволі, тихо грає й 
переливається його сяйво. Позаду чути постукування на рельсах дрезини. Через парк спішать 
на станцію поліщуки з навколишніх сіл, а я спішу на простір, на широкий простір лугів! Я до сих 
пір люблю ці неосяжні зелені луги, люблю ці небокраї, на яких в затишку тополь, верб, лип, 
в"язів і кленів розкидані сільські оселі . Я люблю цю землю, навіть тоді, коли грізни хмари, 
стелючи свої величезні химерні  гори, розсипають свої блискавки з лункими громами на 
принишклі ліси і садочки. 
    Ласка й гнів, тиша і буря- споконвічна Божа воля життя. 
    Розвиднялося. Кущі все більше і більше випливали з ранішнього мороку  розгортаючи 
казкові поліські краєвиди. За декілька хвилин подорожі в приміському автобусі, переді мною 
розкинулись мої Немовичі, і чим ближче я підхожу до села, тим більшу владу беруть наді 
мною думки та настрої, мов і не виїжджав  з нього зовсім, не покидав його ні на мить... 
      Ішов по вулиці Підрихті, а над головою лунав зачарованний спів жайворонка, який 
заливався мягкими і ніжними  мелодіями, що досягали найпотаємніших глибин серця. 
Здається, за один такий ранок варто не поспати не одну ніч... 
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     В селі день тільки починався. Сотнями до болю знайомих рис глянула на мене наша 
садиба. Хвіртка у двір була відхилена, й відти доносилося ритмічне "шах-шах", це мабуть 
батько ріже бур"ян для худоби ручною січкарнею .Першим помітив мене лагідний пес, 
напіввівчарка - Рекс. Зірвавшись з місця він кинувся до мене з сильним гавкотом, але раптом 
завмер на мить, мабуть щоб краще роздивитися, завиляв весело хвостом і радісно скавулячи, 
забігав біля своєї будки. Його щира зустріч змусила битися моє серце частіше... 
     Батько покинув різати січку і вийшов, обтираючи руки об штани, мені на зустріч. По 
поведінці 
Рекса він здогадався, що хтось свій зайшов у двір... Шорсткою доленою обтер губи і міцно 
мене обняв. 
   - На довго приїхав? - відразу спитав батько. 
   - На пару днів... Ну, як ви тут, як здоров"я, що у вас нового, як живете? - дуплетом випалив я. 
  -  Нічого сину, живемо помаленьку, а на здоров"я уваги не звертаємо...- так само коротко 
відрапортував батько. 
       Мама саме доїла у хліві корову. Вона мабуть подумала, що  Вася, бо ж голоси у нас дуже 
подібні. Але сон на гості сьогодні - їй приснився ... Мати вийшла з дійницею і прикривши її 
льняним рушником, швиденько віднесла молоко у літню кухню, помила руки і на ходу 
розповідаючи про сон, спішить зі мною привітатися. 
    -Синочку мій!... Нарешті приїхав! Ми поцілувалися. 
    - А я дою корову, чую- Рекс бреше і почав скавуліти. Так мені серце і тьохнуло, 
зразу здогадалася, що це напевно ти... Мама зі всіма подробицями змалювала свої 
передчуття і навіть сон ще раз переповіла, йдучи разом зі мною до літньої кухні. 
   Налила мама свіженького парного молока і почала розказувати новини домашнього життя. 
Слухаючи цей рідний голос, я помітив, як вона змарніла в останній час. А мама мов, вгадуючи 
мої думки: 
    - Ти синку, щось теж змарнів- зауважила мама, приглядаючись до мене. 
    - Ні, мамо, це я так, з дороги, бо ж цілу ніч не спав. 
    - Тоді ти синку поснідай і йди відпочинь, а ми з батьком по господарству порати будемо. 
         Пішов трохи перепочити у старій хаті. Мама занесла повний глечик кислого молока- 
найкращого сільського кефіру без жодних домішок і якоїсь там хімії - пий сину замість води.     
 Змучене далекою і довгою дорогою тіло жадало відпочинку , але заснути одразу не міг; нерви 
перевтомились від хвилювання і вражень, а думки роєм мішалися в голові. Відкрив віконце, 
що виходить в садок. Веселий щебет ввірвався в кімнату, з поля було чути приглушенний 
відстанню гул трактора і перегукування пастухів, що пасли череду корів. Фіранка відхилилася і 
в хату увірвався легкий вітерець, який на своїх  невидимих крилах приніс пісеньку солов"я, 
який заливався в кущах над Язвінкою... Знайомі, надзвичайно близькі картинки домашнього 
сільського побуту заволоділи мною. 
    "Як добре вдома",- промайнула думка і  я заснув міцним-міцним парубочим сном. 
     Три дні був  я на батьківщині  і тут  зрозумів, що  вже для них не такий, як усі. І, як я не 
старався стерти цю невидиму межу між собою і рідними, ніяк не вдавалося. Брати ніби 
цуралися, таїли від мене своє життя, свої бажання і я з гіркотою в душі, погодився з 
роллю відмежованої  від сім"ї людини та й ця роль сама по собі виходила природною. 
     Стало себе жаль, ніби страшна втрата спіткала мене. І так нестерпно захотілося мені туди 
назад, у край, який став мені дорогим і рідним - Закарпаття  і вже відступили від мене ілюзії, 
сховались в тумані літ і покрилися мороком часу... 
     Ввечері, перед заходом сонця, я вже був з батьком в Сарнах на станції. 
   - Зразу ж напиши, коли доїдеш.Добре? - просив батько, проводжаючи сумними очима 
постукуючий вагон, який вже рушив в сторону Карпат, і ще довго вистукуватиме -"про-ща- ва-
й-те" і "про-сті-ть "!. 

Ех і погодка стоїть в таку пору на Поліссі! 
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Немовицький міст через Случ 

Колись ще в ті далекі  дні дитинства, мене вабила неосяжна далечінь; з її 
невідомими дорогами,пагорбами і лісами, долинами і полянами. Так хотілось мені 
знати, що ж ховається там, за далекою завісою неозорої мли, де земля сходиться 
з небом. Там думав, я знайду  відповіді на всі таємниці життя. 
    З того часу багато води втекло, пролетіли роки. Немало доріг протоптав я. Різні 
люди зустрічались на моїй дорозі. Багатьох з них вже нема, а дехто став мені 
близьким, дорогим і рідним. 
    І шумлять , гомонять мені у безсонні ночі , хвилі життя і ті рідні поліські обрії 
розгортаються, стелються перед очима... 
      Поїзд  наближається до Сарн. Не бачені осінні краєвиди поліського краю, 
виграють барвами вересневого сонця, оповиті тонким маревом кришталевої 
синяви, сповнені якоюсь одвічною задумою, виринали переді мною, полонили 
своїми чарами безмежності полів, що зливаються з небом, чи ховаються за темно- 
зеленою смугою прадавніх лісів. І на цьому безмежі виглядає мене рідне село, де 
над хатами високо здіймаються скрипучі в"язи, липи , клени і тополі, над ставками 
похилились плакучі лози, а вся ця краса обсипана золотом осені. Блискучим 
сріблом звиваються Рудинка і Язвинка у своїх низьких і похилих берегах, з яких , у 
ті древні роки повело лік  своїм літам село. На лугах виграють на сонці плеса озер. 
А погода стоїть напрочуд ясна і тепла. Синява тихої осені розлилася над селом. 
Далеко, далеко в полі гуркотить трактор, що розорює берег Случа, від натуги 
випускає чорний дим: не хоче піддаватися глиняна земля плугу. А ось там за 
дорогою горять торфяники, зненацька то в одному , то в другому місці здіймається 
їдкий жовтий дим. Минає декілька хвилин і вогонь вибухає зовсім в іншому місці - 
це селяни навмисне підпалили болото, щоб на вигорілих місцях росла краще 
трава... 
    За три кілометри від села пролягла залізниця. Зимою по стуку коліс в селі 
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визначають, коли буде відлига. 
     Ну й погодка в таку пору року стоїть на Поліссі,  з року в рік поліщуки говорять, 
що тільки старі люди пам"ятають такі літні спекотні дні. Теплота, тиша і ясне 
голубе- голубе небо. Золотавий багрянець листу нерухомо звисає з розлогих 
пишних  дерев. Зоряні , не по осінньому, горобині ночі сповнені урочистого буття, а 
небо ніби нахилилося до самої землі, щоб підслухати життя- буття селян і 
роздивитись споконвічну земну неповторну красу осені. 
   Ех і погодка! 
 Почали вдруге цвісти садки... Старожили вже років двадцять підряд пророчать, 
що то на тяжкий рік... і поки що жодного разу не помилились. 

Рятівне тепло сільської печі 

 
З піччю пов'язано безліч народних повір'їв та обрядів. Так, до одного з пічних кутів 
 прилаштовували дерев'яний стовп (видно і на деяких сьогоднішніх ілюстраціях), 
який за стародавніми уявленнями вважався вмістилищем духів предків і особливо 
шанувався у поліщуків. При переїзді сім'ї в нову хату брали з собою тліюче вугілля 
з колишнього вогнища. Молода дружина після приїзду в будинок чоловіка 
кланялася печі і тулилася до неї руками в знак споріднення з новою 
сім'єю. Взагалі, піч та пічне, або бабин, кут були виключно жіночим простором в 
хаті, перебування там чоловіків вважалося неприпустимим. У прислів'ях та 
загадки, де піч уподібнюється людині, асоціації йдуть саме з жінкою. Згадайте хоча 
б відомі всім нам з дитинства казки. 

Про надзвичайно важливе місцепечі в народному 
фольклорі свідчить і той легендарний факт, що 
головний слов'янський богатир Ілля Муромець 33 
роки на печі сидів - а потім зліз з неї, набравшись сил, 
і переміг всіх ворогів і супостатів. 

Чи сніжною зимою, чи жарко  влітку, серце будь-якого 
селянського обійстя - скромного або заможного  - 
піч. Все одно яка: проста поліська, білена, з великою 
лежанкою, лаконічна сучасна грубка, облицьована керамічними плитками, камін у 
помпезному обрамленні різьбленого каменю ... Головне - присутність у вогнищі 
живого вогню, який дарує людині рятівне тепло і надію на страву 
 насущну. Мабуть, кожен може розповісти, як це здорово: підійти до натопленої 
печі і притулитися до неї руками - відчуття, схоже на те, коли береш ще теплий, 
щойно з поду, дихаючий хліб. 
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Землі нашого волинського  краю, а значить, і люди, що жили на них, наші предки-
волиняни, в силу кліматичних умов завжди потребували додаткового обігріву. І вже 
з I - II століть у своїх оселях вони ставили печі , які з самого початку топилися по-
чорному, без димоходів. Курні хати селянські проіснували досить довго. Така піч 
не мала димаря, і, коли її розпалювали, дим ішов прямо в приміщення. Потрібно 
було відкривати двері, щоб не вчадіти. Отож  разом з димом втікало й тепло, тому 
деякі господарі в стіні, яка відділяла хату від сіней, прорубували діру. Іноді діра 
зяяла в стелі - тоді її закривали мішковиною. Освітлювалася хата кам'яними 
плошками для спалювання пнів (корчів), яку встановлювали на розі печі. 

 

 
З XIX століття курна хата модернізувалася - в «білу», з пічним димарем. В 
основному в будинках ставилися так звані  руські печі - вони служили і для 
обігріву, і для випічки хліба, приготування гарячої їжі, корму худобі, 
використовувалися для сушіння всього того, що було потрібно просушити і 
висушити. 

 
Звісно ж, пічне мистецтво поліщуків далеко не обмежувалося скромними 
селянським печами. У нас вміли класти чудові, складні печі. І не тільки класти, а й 
майстерно прикрашати. Звичайно, шедеври пічних справ майстрів все більше 
зустрічалися в багатих будинках. Ще з давніх часів  майстри з волинських  країв 
відправлялися в в інші держави вчити тамтешніх ремісників непростому мистецтву 
виготовлення рельєфних багатоколірних кахлів для 
облицювання печей. 

У заможних будинках і «робочі» російські печі 
виконувалися за всіма правилами і з розмахом. Така 
піч на знімку, зробленому в  поліському селі 
 нинішнього Сарненського  району Рівненської 
області. Більше того, тут відображена майже 
театральна сценка. Цілком ймовірно, що справа 
розгортається на великій кухні палацу Курбських. Біля 
печі сторожує кухарка, а на лаві вальяжно розташувався красунчик-керуючий або 
хтось ще з верхівки палацової обслуги.  

Традиційно печі мали кілька додаткових елементів. Найвідоміший - піл: настил з 
дощок, на якому спали. Кріпилися вони до стіни біля самої печі, щоб тепло було 
спати. 
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Гарну піч зазвичай клали на цегляному фундаменті, 
якому передувало глинобитне, зрубне і на кряжах - 
«штандарах», основу.Під піччю тримали взимку 
курей.Заглиблення  під підпічком - підшосток - 
служило для кухонного начиння. Передня частина 
пода, від краю до гирла, - «чалеснікі», припічок. Збоку 
на припічку грубка («ямка»), куди згрібали 
жар.Склепінчаста внутрішня частина печі - 
«небо». Рівний глинобитний майданчик на печі - лежанка, «чирінь»: там спали діти 
і люди похилого віку, там сушили одяг, зерно. За лежанкою - димова труба. 

Для збереження тепла гирло печі закривали заслінкою, а димар перекривали 
в'юшкою, що служила також регулятором тяги. Нерідко з піччю загальним 
димоходом з'єднувалася грубка: невелика грубка для опалення приміщень, яку 
клали з обпаленої цегли (раніше з сирцю), поверхню обмазували глиною, білили 
або покривали кахлем. 

У печі здавна, та й тепер у сільських хатах,/зараз у 
літніх кухнях/ стояли і стоять кочерга /коцюба/, рогач 
для чавунів (вилки), Чепель - рогач для сковороди. 

Якщо брати історичний варіант організації поліської 
 хати, то по діагоналі від печі був червоний кут, 
покуть, де висіла ікона, прибрана вишитими 
червоними рушниками, - свого роду домашній вівтар. 

Домовик - у слов'ян дух-покровитель будинку - теж 
уподобав піч. Серед основних місць його проживання 
- затишні куточки за піччю або пічною трубою.Багато хто був упевнений, що 
домовика можна побачити в Чистий четвер або на Великдень після заутрені, що 
сидять за пічною трубою на горищі. Між іншим, без такого оборонця хата 
сприймалася, як непридатна для житла. Тому подекуди при переході в нове житло 
«забирали» з собою і домовика - стежити за порядком і далі. Бо ж  на відміну від 
дідька домовик не вважається нечистю - він не боїться хреста і згадки Божого 
імені. Ось так...  

 На щастя для села, ця біда Немовицькі землі майже  не зачепила, але зовсім 
близько від села розгортається катастрофа 

 Бурштинова біда Полісся  

Андрій Плига, для УП.Життя 

Поки на сході країни триває війна, а у владних кабінетах імітуються реформи 

та боротьба з корупцією – у глибинці поліського краю розгортається 

екологічна катастрофа, зупинити яку може, хіба, що введення озброєних 

підрозділів Нацгвардії. 

І причиною цього є коштовний камінець. 
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"Сонячний камінь" – саме так в народі називають бурштин, широко відомий також 

під російською назвою "янтар". 

Будучи за походженням скам'янілою смолою, він значно м'якший за дорогоцінне 

каміння неорганічного походження, але не поступається своєю красою. Тому 

бурштин широко використовується в ювелірній справі і мистецтві, для 

виготовлення найрізноманітніших прикрас, оздоблення картин, ікон тощо. 

Але витончена краса каменю має страшний зворотній бік. 

Поклади бурштину в Україні знайдено на Поліссі – у Рівненській, Волинській та, 

віднедавна, Житомирській областях. Легальний видобуток каменю становить 

краплю в морі. Так, державне підприємство "Бурштин України" добуває 2-4 тонни 

каменю на рік, в той час як обсяг нелегального видобутку в Рівненській області 

становить, за деякими підрахунками, до 60 тонн. Але точної цифри, звісно, ніхто 

сказати не може. 

Стрімко розвивається цей процес і в Житомирській області, у якій, імовірно, 

добувається вже близько 20% об'єму Рівненської. 

Бурштин на Поліссі є синонімом слова "гроші". За один грам перекупники платять 

3-4 долари. Невеликі камінці важать 20-30 грамів, однак якщо пощастить, можна 

знайти каміння вагою до кілограма. Якщо ж в середині камінця видно комаху, 

застиглу в смолі мільйони років тому, – його вартість зростає в десятки разів, 

сягаючи астрономічних сум. 

Для бідних поліських сіл – це єдина можливість заробити гроші, – і не просто 

заробити гроші, а величезні статки, в сотні тисяч гривень, за кілька тижнів або 

місяців роботи. Якщо пощастить, і якщо не вб'ють конкуренти. 

Бурштинова лихоманка – саме так можна назвати лихо, яке спіткало поліські ліси. 

Село Пояски, Олевський район Житомирської області. Сюди зручно діставатись 

електричкою, яка сполучає Олевськ із Коростенем. Північніше Поясків розкинулись 

глухі поліські ліси, серед яких ніби загубилось декілька сіл – Шебедиха, Рудня-

Замисловицька, Устинівка. Між ними навіть немає доріг із твердим покриттям – 

лише щебенисті насипні дороги, що тягнуться крізь болота і зв'язують поліщуків з 

цивілізацією. 

Ще три роки тому ці ліси і села були ідеалом тиші і гармонії. Здавалось, ніщо не 

може порушити лісову ідилію: це було прекрасне місце для відпочинку від гамірної 

столиці, від шуму машин і людей серед первісної природи. Було – і минулось... 
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Від Поясків до Шебедихи постійно курсує інтенсивний автомобільний потік, що 

справляє враження жвавої регіональної, але аж ніяк не лісової, дороги. Зранку ж, 

коли більшість машин виїздить "на промисел", звуки моторів відтворюють картину 

інтенсивного вуличного руху в місті. 

Біля Шебедихи до машин, що їдуть від Поясків, долучається транспорт з 

Олевська, який прямує сюди через Обище. 

Усі разом вони прямують двома напрямками: одні – дорогою до Рудні-

Замисловицької, до тамтешніх родовищ, інші – лісовою дорогою "в нікуди", яка 

була побудована для зручності вивезення лісу і прямує в ліс в кількох кілометрах 

західніше Рудні. 

Лісова дорога, побудована для лісовозів, стала справжнім "бурштиновим шляхом", 

що відкриває браконьєрам легкий доступ до віддалених заболочених лісів. 

На виїзді з Шебедихи, на "бурштиновому шляху" стоїть дерев'яний "кіоск", на який 

вказує табличка "Скупка". Поруч – скупчення чоловіків, з-поміж них троє – у 

камуфляжі ЗСУ, але без шевронів та погонів, і скатаними на чолі шапками-

балаклавами. 

– Молодые люди, вы куда?  

– В Поясківський заказник.  

– А документы у вас есть? Покажите.  

– Звісно, є. А ви, власне, хто? Покажіть свої документи сперш.  

– Мы охранная структура…  

– Так а що ви охороняєте? Ми йдемо в державний ліс Білокоровицького лісгоспу, 

чому ми маємо щось показувати? 

Охоронець знічується, підходить інший: 

– А что вы делать там собрались?  

– Проводити обліки птахів, орнітологи ми. 

Пару секунд обличчя охоронця, на якому не помітно слідів інтелекту, з подиву 

губиться у роздумах, а потім видає: "Ладно, идите", – мабуть, наш зовнішній 

вигляд мало нагадував копачів-конкурентів. 

Водії машин, що їдуть до родовищ, аж вивертають голови від подиву, побачивши 

нас. Видно, що ніхто зайвий сюди не заходить. 

Варто пройти кілька кілометрів, і перед очима повстає епічна картина. 
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В 3-х кілометрах від Шебедихи в лісі повстало величезне таборове містечко, із 

сотнями автомобілів, фургонів, наметів, в якому цілими сім'ями (!) протягом 

теплого періоду року живуть бурштинові копачі. Про масштабність дійства свідчить 

хоча б той факт, що серед усього скупчення автомобілів трапляються навіть 

фургони-магазини! 

  

Внаслідок постійного перебування такої кількості людей у лісі, він справляє 

жахливе враження: величезні площі витоптані, страшно засмічені, купа дерев 

спиляна на дрова або бесідки/столи, ґрунтовки порозбивані. 

Але, звісно, все це разом узяте не може зрівнятись зі шкодою, яка відходить від 

самого добування бурштину. 

На величезних площах ліс повністю знищений. Десятки гектарів перекопані і 

перемиті. Справа не обмежується ручною роботою: у болотах працює важка 

техніка – різноманітні бульдозери, а по лісовій дорозі час від часу сунуть "БелАЗи" 

з платформами для гусеничної техніки. 

Ліс виглядає апокаліптично. Нажаль, з міркувань безпеки, найбільші за площею 

розробки зняти не було можливо, а менші, закинуті після розробок ділянки, 

виглядають так: 
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На великих ділянках дерев майже не лишилось, більшість їх була спиляна, аби не 

заважали, в тому числі й вікові сосни. 

Для спрямування води в райони видобутку, у лісах і на болотах бульдозерами 

були прочищені старі меліоративні канали – подібної меліорації тутешні ліси не 

бачили з півстоліття. І це теж ніяк не є позитивом. 

Густі чагарі в місцях видобутку стоять на заваді копачам. Тому вони масово 

випалюють підлісок для своїх потреб. Добре, що справа обмежилась низовими 

пожежами, але в поліських сосняках вогонь легко може перекинутись на верхівки 

дерев, та і торф'яники тут на кожному кроці… Часто вітер доносить стійкий запах 

горілого лісу: чи то від горільників, чи то від численних таборових багать.  
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 Спалений ліс із рододендроном жовтим – чарівною понтійською азалією, і він 

має підлягати охороні згідно Зеленої книги України. Але тут він знищується 

усіма можливими способами 

Найкраще місце розробок можна описати як "місячний ландшафт". А залиті водою 

ділянки із десятками копачів, що порпаються у багні, стоячи по коліно у воді, 

нагадують китайські рисові плантації. 

Погляди копачів спрямовані на нас. Чиясь машина зупиняється поруч. 

– Ви не заблукали часом? Може вас підвезти?  

– Ні, дякуємо, ми в ліс йдемо. 

Така пильна увага з боку бурштинових браконьєрів не може подобатись. Стає 

очевидним, що ми тут трохи не бажані "гості". 

Навпростець, лісом, доходимо до Поясківського заказника. 

Поясківський заказник – один з найстаріших лісів Полісся, в якому трапляються 

дерева обхватом понад 5 метрів, і єдиний, який не підлягав рубкам, окрім 

браконьєрських, з 1924 року. Завдяки цьому, в ньому накопичилась велика 
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кількість мертвої деревини у вигляді сухостою і хмизу, що відіграє виключно 

важливу роль у житті великої кількості лісових організмів. 

Впалі велетенські дерева вкриті килимом з моху, на якому проростають кислиці, 

чорниці, папороті та червонокнижні плауни, – все це робить Поясківський ліс 

схожим на казкові джунглі. Завдяки своєму заповідному статусу ліс є еталоном 

того, як повинні виглядати первинні ліси Полісся. 

 

  

Для збереження цього лісового урочища розроблений охоронний режим, згідно із 

яким передбачена заборона, що поширюється, зокрема, на "меліоративні чи будь-

які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму території 

Заказника; будь-яке засмічення, забруднення території Заказника; пошкодження, 

заготівля та знищення всіх видів рослинності; передача у господарське 

використання окремих земельних ділянок заповідного об'єкта;… розвідувальні, 

підривні роботи, розробка всіх видів корисних копалин, будь-яке порушення 

ґрунтового покриву; … знищення та пошкодження форм рельєфу і геологічних 

відкладень; … знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, водної й 

трав'янистої рослинності; … відвідування території Заказника в період 

розмноження тварин/птахів та відгодівлі молоді (квітень-травень); … проїзд 

усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком 

технологічного і службового транспорту Землекористувача;організація 

таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту, розведення багать". 

http://www.menr.gov.ua/normakty/60-9/acts/1543-nakaz-vid-07-03-2013-136-pro-zatverdzhennia-polozhennia-pro-lisovyi-zakaznyk-zahalnoderzhavnoho-znachennia-poiaskivskyi-u-novii-redaktsii
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Проте, унікальна краса і цінність лісового урочища не спинили варварів, а на 

заповідний режим вони відверто начхали. 

Добуток бурштину тривав на самій межі заказника. Звідти йшли стежки всередину 

заповідного лісу. Кожна з цих стежок приводить до поодиноких (поки що) копанок. 

 

 Розробки на межі заказника  

Але, цим справа не обмежилась: усередині заказника знайдена принаймні одна 

повністю знищена ділянка лісу, площею в декілька гектар. 

Біля неї – стоянка копачів стоянок із усіма притаманними їй порушеннями 

охоронного режиму заказника, як-от вирубка дерев, розведення багать, засмічення 

території. 

Крім самих копанок, на кожному кроці трапляються невеликі ямки, звідки бралися 

проби на бурштин. Що перші, що другі є смертельними пастками для дрібних 

тварин. Так, тільки з однієї пробної ями було витягнуто з десяток жаб і вужа; 

наступного дня там опинилися ще три жаби. Важко уявити, скільки всього гине в 

більших ямах на всій лісовій площі. 
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Клесів – бурштинова столиця  

 

 

"Мужчини по пояс у воді стоять, все мужске достоїнство відмерзає. Ноги 

пухнуть, грибок, руки крутить" 

Тут половина магазинів і барів називаються як не "Бурштин", то "Янтар". Це 

селище Клесів Сарненського району на Рівненщині, де найбільше в Україні 

родовище бурштину. Сюди від Рівного – 105 кілометрів, 2,5 години маршруткою. 

Прибуваю опівдні. На автобусній зупинці по той бік дороги сидять троє чоловіків у 

потертій камуфляжній формі. Потім помічаю: так тут ходять чи не половина 

чоловічого населення від 14 до 50 із гаком. Це "чорні" видобувачі бурштину. Він тут 

унікальний – має понад 200 відтінків, від жовтого до зеленкуватого. Лише зелених 

більше 15. Та якщо державне дочірнє підприємство "Бурштин України" у Клесові 

видобувало 2 тонни мінералу на рік, то нелегали, за різними підрахунками, по 5–

10. Збувають бурштин перекупникам, а ті так само незаконно доставляють його за 

кордон. 

Кремезний чоловік у чорній шапці показує на мене пальцем, щось говорить 

товаришам. Нові люди сюди заїжджають рідко, місцеві не люблять зайвої уваги 

Іду центральною вулицею Клесова – Леніна. На подвір'ї біля старої дерев'яної 

хати порається 76-річна Надія Павлівна. Спирається на ціпок, на голові – пухова 

хустка. Годує чотирьох рябих курей на ґанку. Город попід хатою залитий водою, 

хоч поблизу немає ні річки, ні ставка. 
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– То всьо копателі мені розрили. Не старші, а так, хлопчаки, – пояснює, коли 

підходжу до неї. 

Ідемо за хату, показує. Вода стоїть за кілька метрів від помешкання. 

– Поїхала того року восени до дочки в Рівне, бо коліна дуже боліли, не годна була 

й ходити. А вони за той місяць мені город розкопали – янтар шукали. Чи знайшли, 

чи не найшли, але всю городину знищили. Землі вже й немає, глина навкруги. 

Тепер вода з-під землі хату підмиває. Управи немає ні на кого. Пікнула б у міліцію, 

то мене б у цьому городі й закопали. 

Розпитую, коли в селищі почали видобувати бурштин. Господиня сідає на лаву 

біля хати. 

– У нас колись люди прості були – хто щебйонку добував на заводі, хто в землі 

порався – не бідніші й не багатші за других, – поправляє хустку. – Про янтар 

знали, але для нас він не був чимось цінним. Помню, батько на городі копає, 

натрапить на жилу, виверне, каже: "Знов смола". В грубку кидали, він горів добре і 

запах приятний був на всю хату – як церковний ладан. Молодьож красіві камінчики 

полірувала, шофери вставляли як украшеніє в ричаги. А 1988-го світ 

перевернувся. Приїхали литовці, зробили тут якесь обслєдованіє і поняли, що в 

нас тут янтарю того не менше і не гірший, як у них у Прибалтиці. І за грубі гроші 

давай скуповувати, що в нас тут під ногами валялося. У кого дома каміння лежало, 

а хто город побіг свій копати – усе продавали. Платили в доларах, вже й не помню 

скільки. Мій сусід тоді здав усі камні, що мав, і купив мотоцикла "Юпітер". 

Усі наші мужики кинули роботу на землі й пішли з лопатами в ліси. Забули і про 

бульбу, і про худобу. Жіноцтво ягоди осінню збирає, а мужики на янтарі. От у мого 

сусєда руки опухли – показував учора. Червоні, здоровенні, торкнешся, а вони 

наче водою накачані. То все від янтарю. Мужчини по пояс у воді стоять, все 

мужске достоїнство відмерзає. Ноги пухнуть, грибок, руки крутить. Тут міжусобиця: 

за той камінь і пристрілити можуть. Отак і живем: хто на янтарю – той багатший, а 

такі, як я, – віку доживають. 

 

Біля магазину-кафе "Бурштин" на сусідній вулиці в дерев'яній альтанці 

п'ють пиво четверо людей у камуфляжі. Чую, що обговорюють, як уночі 

копали янтар. 

– Я Віті кажу: "Підсвіти фонариком, я сєткою камні витягну". А він, бляха-муха, той 

фонарик у воду впустив. Мусили зажигалками підсвічувати через того криворукого, 

– емоційно розмахує руками чоловік із великими залисинами. 

Інші сміються. Неподалік стоїть мотоцикл. На місці коляски – дерев'яна дошка. Так 

старателі перевозять автомобільні двигуни, переобладнані на водяні помпи. Ними 
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вимивають із землі легкий бурштин. Намагаюся розговоритися з видобувачами. 

Розпитую про їхній промисел. 

– Який бурштин, дєвочка, – сміється худий високий вусань. Називається Олегом. – 

Ми тут звичайні робочі, в землі працюємо. Янтар нелегально тут ніхто не копає. 

Про всяк випадок залишаю свою візитку – прошу передзвонити, якщо хтось таки 

схоче поговорити. 

Іду в бік центру. За півгодини телефонує один зі старателів. За розмову просить 

"поставити могорич". Зустрічаюся за 10 хв. біля залізничного вокзалу із низьким 

худим чоловіком років 40. Каже, що звуть Іваном, просить не писати його прізвища 

і не фотографувати. Говорить, що хоче перебратися до обласного центру. -

Переходимо колії, в ліску за бетонним заводом сідаємо на повалене дерево. Іван 

виймає із внутрішньої кишені куртки пляшку пива, поволі п'є. 

– Я можу й безплатно розказати про ті камушки, але від пляшки водки хіба 

хтось відмовиться? – починає. – У селищі работає де-то 50 бригад, по п'ять 

чоловік у кожній. Тільки свої. Є одіночки, які копають лопатами, не мають своїх 

помп. Але вони багато не знаходять, бо територія давно поділена між бригадами. 

Так, риють на території заводу, по городах. Вони даже не знають, де копати, 

наугад – вправо-вліво. Назбирують лузки – дрібних камушків – на пляшку. 

Проп'ють, і знову. Якщо ступиш на чужу територію – і в ставку можуть утопити. 

Були випадки. Тут люди серйозні, з оружиєм ходять. 

 

 

На одну бригаду є дві-три мотопомпи. То раніше лопатами копали, а тепер тільки 

мотопомпами. Переробляють із движків від Volkswagen чи Mercedes. На ринку 

такий 600–800 доларів стоїть. Іще 200–300 треба, щоб переробили на мотопомпу. 

Наконечник пожарного рукава припаюють до мотора, другий кінець у воду 

встромляють – у став чи потічок. Помпа качає і під тиском у яму вливає воду. 

Шланг встромляють все глибше у пісок. Янтар легший за воду, тому спливає 

наверх. Сітками його й підбираємо. Якщо натрапляє хтось на поклад – жилу, то 

http://static.gazeta.ua/img/cache/gallery/552/552741_2_w_500_lq.jpg
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мусить лізти в яму й по шию у воді лопатою підкопувати. Великий камінь рідко 

попадається: більшість – від 100 до 400 грамів. Від того копання радикуліт чи інша 

холєра обеспечена. Мій кум лічиться другий місяць – запалення легень схопив. 

Сніг іще в березні не зійшов, а він уже янтар копав у холодній воді. 

Бурштин, каже Іван, приймають чотири місцеві скупники. Нелегальні.Потім 

перепродують його у Польщу, Литву, Росію та Білорусь. Там камінці з Клесова 

зростають у ціні вдесятеро. 

– Кілограм необроблених, до 500 грамів один, здаємо по 100 доларів. Дрібноту, 

менші за грецький горіх, – від 20 до 70. Якщо знаходять камушек янтарю більший 

за півкілограма, можна і по 4 долари за грам продати. Гроші ділять порівну між 

старателями, а бригадір отримує ще зверху процент, бо то його мотопомпа. За 

добу кожен може мати по 100–200 доларів. А якщо хтось находить камінь із 

застигшими мушками всередині – 10, а то й 30 тисяч доларів гарантовані. Але то 

буває дуже рідко – раз у рік-два. Частіше з листочками, гілочками трапляється. 10 

років тому мужик з нашого селища викопав камінь із великим жуком, із чорно-

зеленими лускатими крилами. Видно, смола капнула на нього з верхньої гілки, й 

так він у ній і застиг. До того мужика приїжджали колекціонери аж із Прибалтики. 

Дали такі гроші, що дядько всю родину забрав і переїхав десь у Рівне жити. 

За раз група із п'яти старателів намиває до 10 кг бурштину. Працюють переважно 

вночі. Від Клесова від'їжджають автомобілями чи мотоциклами за 4–10 км. Ділянки 

лісу зарезервовані під бригаду. За безпекою стежать інформатори на вишках: 

кілька разів на місяць міліція влаштовує облави. 

– Раніше з мєнтами можна було домовитися за 100 доларів у день із бригади. І не 

чіпали. А зараз власть міняється, то небезпечно, – Іван уже захмелів від пива. – 

Міліція обстрілює із бойових пістолєтів, помпи забирають, старателів штрафують 

на 8 тисяч гривень, добичу конфісковують. Якщо зловлять повторно – три роки 

тюрми впаяти можуть. Але трохи все заспокоїться, і будуть брати, як брали. 

Іван хоче йти. Прошу показати мені камінці бурштину, який накопав. 

– Ти шо, де я тобі їх візьму? Я в руках їх тримаю, тільки коли з ями виловлюю. Все 

бригадиру віддаємо, а він – перекупщикам. Та і в хаті янтар ніхто не держить. А 

нащо? За зберігання міліція може срок впаяти. 

Прощаємося. Даю Іванові 100 грн обіцяного "могоричу". Бачу, як іде в бік 

продуктового магазину 

.3устрічаємося із селищним головою 52-річним Віктором Буйним. Він у темно-

рожевій сорочці та шкірянці. Під'їжджає сірим Opel'ем, запрошує до салону. Обіцяє 

показати всі підприємства околиці. Їдемо асфальтованою дорогою. 
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– Клесів – найбагатший у Сарненському районі, – розказує Віктор Павлович. – 

План бюджету перевиконуємо. Навіть зараз, у такі часи, плануємо і дорогу робити, 

і спортивну школу. 

Селище чимале – 6783 тис. населення. У п'ятьох навколишніх кар'єрах 

видобувають іще граніт, щебінь, торф. На місцевих підприємствах виробляють 

бетон, асфальтне покриття, торфобрикети, будівельні матеріали. Але значна 

частина місцевих живе з бурштину. 

– Ось православну церкву завершуємо, – зупиняємося біля недобудованого 

храму. 

Він із червоної цегли, довкола – дерев'яне риштування. У дерев'яній хаті біля 

церкви триває вечірня відправа. Біля входу стоять кілька жінок у барвистих 

хустках, ще з десяток – усередині. Селищний голова з усіма вітається. У невеликій 

кімнаті без вікон стіни завішані іконами. Віктор Буйний підводить до трьох крайніх, 

півметрових. Вони викладені бурштином. Найбільші камінці – з перепелине яйце, 

найменші – як піщинки. На іконах Богородиця і святі. 

– Це наші умільці робили, – пояснює голова. – Але то, певно, єдине місце в 

селищі, де можна вироби з бурштину побачити. А так наш янтар по всьому світі. 

Дивився по телевізору хату прокурора Пшонки, і там побачив наш камінь. Пшонка 

дуже любив мазуни (хабарі. – "Країна") з Рівненщини. Особливо кількакілограмові 

янтарні картини. Сонячний камінь, як іще янтар називають, – його амулет. Кажуть, 

Ющенку литовський президент подарував картину чи ікону з їхнього 

прибалтійського бурштину. А насправді це наш – клесівський, зеленкуватий. У них 

такого нема. Начальство любить, коли йому бурштинівку привозять – горілку з 

каменями. Невеликий камінчик настоюють два тижні на спирту, доки колір світло-

бурий не стане. Нібито цілющі властивості має, імунітет зміцнює, і похмілля не 

буває після неї. 

Виїжджаємо за селище. Нас минає УАЗ. На причепі лежить помповий двигун. 

Машина їде вглиб лісу. 

– Старателі навіть не криються, – проводжає поглядом причіп Віктор Буйний. – 

Півселища заробляють на бурштині. Шукаю людину охоронцем у банку працювати 

– чергування день через два, зарплата під 2 тисячі. Ніхто не хоче. В очі сміються. 

Старателі стільки за день-два можуть заробити. Бачили, які в нас машини їздять? 

Джипи, Toyota – то все на янтарні гроші. Зараз хлопці трохи порозумнішали. Хати 

почали строїти, бізнес відкривати – магазини, бари. Бо 10 років копаєш бурштин – і 

все, здоров'я більше не буде. 

Зупиняємося біля одного з найбільших із п'яти кар'єрів з видобутку щебеню на 

Клесівщині. Величезний, круглий, завглибшки майже 50 м, завширшки – стільки ж. 

На дні стоять жовті екскаватори, вантажівки. Згори видаються завбільшки як 

сірникова коробка. По той бік ями росте сосновий ліс. 
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– З цих лісів і почалася янтарна лихоманка в Клесові, – голова обережно 

спускається на край урвища. – Янтар залягає на глибині від 2 до 10 метрів. То 

верхній слой зняли, а далі вже тут камінь легально добувають – граніт, щебйонку. 

Найбільший в області цементний завод працює в нас. Але від того заводу в селищі 

нічим дихати – вітер подує, здіймає слой бетонного пилу – наче в тумані все. 

Переходимо дорогу. Праворуч – засаджена рідкими низькими соснами піщана 

рівнина. Кілька років тому тут був сосновий бір. На території, де добувають 

бурштин, майже повністю знищують насадження. Поряд – легальний кар'єр 

державного підприємства, яке працювало у Клесові з 1993-го. Екскаватори знімали 

верхні шари піску, де залягають камінці, вантажили в машини й везли на 

промивання. На широкій сітці залишалося каміння, сміття й бурштин. Працівники 

під наглядом охорони руками вибирали його і складали в залізний ящик-сейф. За 

день видобувати до 10 кг янтарю різного розміру. 

Але вже три роки гірничих робіт на цьому кар'єрі не ведуть. Історія почалася 2001-

го, коли на базі підприємства "Укрбурштин" створили два дочірні – "Бурштин" і 

"Бурштинові копальні". За рік вони злилися в державне підприємство "Бурштин 

України". Торік його визнали банкрутом і намагалися відчужити на користь 

комерційних структур. Генпрокуратура вимагає повернути компанію в державну 

власність. Її територію разом із технікою пильнують приватні охоронці. Доки судові 

справи розглядають у Вищому господарському суді, підприємство збуває старі 

запаси каменю, щось добуває в сусідніх Володимирецькому й Дубровицькому 

районах, де є менші поклади. У Клесові ж тим часом бурштин видобувають лише 

місцеві старателі. 

– У нас скоро буде екологічна криза. Усі ліси навколо в ямах до 5 метрів, – 

розказує селищний голова. – Водяні помпи піднімають наверх глину, руйнують 

коріння дерев, землю, рослини. Небезпечно ходити, бо можна провалитися. 

Державне підприємство зобов'язане висадити на місцях видобутку дерева, а 

чорним старателям закон не писаний. 

За 20 м від дороги копають бурштин двоє чоловіків. Це найпримітивніший метод 

видобутку. Риють глибоку яму і руками перебирають землю на лопаті, шукаючи 

камінці. Побачивши нас, із лопатами й армійськими рюкзаками кидаються навтіки 

до лісу. 

– Усе би змінилося, якби видобуток бурштину легалізували, – говорить на 

прощання Віктор Буйний. – Хлопці з лісу – непогані, вони заробляють гроші так, як 

уміють. Попросиш – і на церкву дають, і на школу. А на Майдан скільки тисяч 

доларів переправили – не пощитати. За законом, добувати бурштин можуть лише 

державні підприємства. Приймати у чорних старателів також заборонено – акт 

купівлі-продажу треба оформляти юридично. А легалізували б – тоді старателі 

купували б ліцензію на видобуток і платили в казну, а не в кишеню міліції. І люди 

не ризикували б життям і здоров'ям. 
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Увечері біля залізничної станції неподалік центру Клесова чекаю потяга на 

Львів. За 10 хв. до прибуття до мене прямують троє старателів у камуфляжі. 

Обступають. Найстарший кладе руку на плече. 

– Кореспондентка, покажи, що ти там нащолкала, – тягне руку до сумки з 

фотоапаратом. – Тебе сюди не приглашали. Проблєм захотіла? 

Вириваюся, швидко відходжу за кілька метрів. Під'їжджає поїзд. Заходжу до 

вагона. Через вікно бачу, як чоловіки прямують до мотоцикла без коляски. 

8500 гривень становить найменший штраф тому, кого спіймають на незаконному 

видобутку бурштину. Максимальна сума – 13 600 грн. У нелегала конфісковують як 

бурштин, знайдений при ньому, так і знаряддя видобутку. Таке покарання набуло 

чинності від листопада 2013-го. Тоді Верховна Рада внесла зміни до статті 240 

Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за незаконний видобуток 

корисних копалин. Якщо ж людина добувала бурштин на заповідній території, їй 

світить від трьох до п'яти років обмеження або позбавлення волі. Плюс 

конфіскація мінералу і знарядь. 

За минулий рік правоохоронці відкрили 232 кримінальні провадження за 

незаконний видобуток бурштину в північних районах Рівненщини. Вилучили 133 

мотопомпи та 29 одиниць транспорту. Склали 205 протоколів про 

правопорушення. За ними нарахували 62 985 грн штрафів. 

За три місяці 2014-го відкрили 70 кримінальних проваджень про нелегальне 

добування бурштину, конфіскували 24 мотопомпи, затримали 93 особи 

Стаття з gazeta.ua 

Автор: текст і фото: Ольга ШВЕД, фото надала прес-служба Управління МВС 

України в Рівненській області  

Поблизу села стріляли через бурштин 

 

Це трапилося у Немовицькому лісництві, Сарненського району. Один чоловік 

поранений. 

http://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_muzhchini-po-poyas-u-vodi-stoyat-vse-muzhske-dostoyinstvo-vidmerzaye-nogi-puhnut-gribok-ruki-krutit/552741?mobile=true
http://ogo.ua/images/articles/1/big/1445948880.jpg
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Про натовп майже двохсот людей у Немовицькому лісництві, що неподалік села 

Катеринівка Сарненського району, які лопатами незаконно добували бурштин-сирець, 

повідомив близько 10 години міліцію працівник лісгоспу. Правоохоронці, які прибули на 

місце, припинили незаконний видобуток каменю. Мешканці найближчих населених 

пунктів розійшлися, а за цим фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань та відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 240 

Кримінального кодексу України. 

Пізніше, вже близько 18 години з приймального відділення Сарненської центральної 

районної лікарні надійшло повідомлення, що із вогнепальним пораненням лівого 

надпліччя з пошкодженням лівого плечового сплетіння доставлений 43-річний житель с. 

Катеринівка. Куля пройшла наскрізь, втім не зачепила важливо життєві органи. Наразі 

потерплий перебуває під пильним наглядом лікарів. 

 
 

Слідчо-оперативна група виїхала на місце події. У лісі вже збирався натовп. З обласного 

центру негайно виїхали майже півсотні спецпризначенців, понад сотня працівників 

Сарненського та прилеглих райвідділів міліції та наряди ДАІ. Надавали допомогу 

правоохоронцям і майже 30 працівників лісової охорони та члени місцевого громадського 

формування. На вечір поблизу с. Катеринівка зібралося понад 2,5 тис. мешканців з 

навколишніх сіл на майже півтисячах автомобілях. Під час охорони громадського порядку 

в одного із старателів правоохоронці виявили телескопічну металеву трубку та ніж, 

схожий на мисливський. За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань та відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 263 

Кримінального кодексу України, а металеву трубку та ніж вилучили і направили до 

Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. 

 

Відкрили кримінальне провадження у Сарненському РВ УМВС і за опір працівникам 

правоохоронного органу, яким погрожували майже 250 розлючених старателів, озброєних 

сокирами та лопатами. 

 

- Ситуація у Сарненському районі наразі контрольована, тут перебувають спецпризначенці 

та працівники з навколишніх райвідділів міліції, - повідомив з місця події заступник 

начальника УМВС України в Рівненській області Віталій Заславський. – Уже затримано та 

доставлено до Сарненського райвідділу чотири особи, які займалися незаконним 

видобутком бурштину, та вилучені знаряддя, за допомогою якого добували каміння. За 

всіма фактами відкриті кримінальні провадженні та ведуться досудові розслідування. 
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СЗГ УМВС України 

в Рівненській області 

Автор: OGO.ua 

 

 Жертви бурштину 

Вдень ліс у заказнику наповнюється дивними підозрілими особами, чиї голоси час 

від часу долинають з різних його куточків. Швидше за все, промисел бурштину тут 

тільки набирає обертів. І це не віщує заповідному лісу нічого доброго. 

Видобуток бурштину в межах заказника тягне на статтю 252Кримінального кодексу 

України – "Умисне знищення або пошкодження територій взятих під охорону 

держави, та об'єктів природно-заповідного фонду", – що карається штрафом від 

100 до 200 неоподаткованих мінімумів, або обмеженням волі на строк від трьох до 

дванадцяти років. 

Знищення лісу як в межах заказника, так і за його тереном підпадає також під 

статтю 246 КК – "Незаконна порубка лісу", що максимально карається 

позбавленням волі терміном до трьох років. 

Саме ж добування бурштину підпадає під статтю 240 ККУ, що карається штрафом 

або обмеженням волі на строк до двох років; ті самі дії, вчинені в межах 

заповідного фонду (у заказнику) – до п'яти років. 
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Отже, прямо у наші дні відбувається надзвичайно масштабне і масове 

порушення законодавства, що тягне одразу на декілька статей 

Кримінального кодексу, і участь у цьому беруть одразу сотні і тисячі людей 

тільки (!) в околицях сіл Шебедиха і Рудня-Замисловицька. По всьому ж 

Поліссю масштаби катастрофічні. 

Засоби масової інформації неодноразово звертали увагу на бурштинову 

катастрофу, в тому числі і на Олевщині. Проте, владна реакція нульова. 

Враховуючи неймовірні масштаби екологічної катастрофи, очевидним є 

"кришування" даного злодіяння на всіх рівнях. 

Характер проблеми такий, що запобігти її поширенню малими силами можна 

тільки на перших етапах, коли копачі тільки-но з'являються у певному районі в 

малій кількості. Коли ж їхня кількість складає сотні і тисячі, задіяна важка техніка і 

охорона – долати її силами кількох міліціонерів чи екоінспекторів вже неможливо. 

Який є вихід із цієї ситуації? 

Вважають, один із шляхів – легалізація. 

Верховною Радою у першому читанні 23 квітня цього року був прийнятий проект 

закону про видобування та реалізацію бурштину; наразі він готується на друге 

читання. Закон узаконює добуток бурштину копачами, за рахунок створення 

старательських артілей, які братимуть ділянку лісу в оренду. 

Але... Цей закон узаконює екологічний злочин, і не містить конкретики в 

питанні рекультивації земель – а вона потребує колосальних коштів і багато 

часу, особливо коли мова йде про лісові землі. 

  

Іншою небезпекою є те, що закон передбачає спрощення процедури передачі 

лісових земель для добутку бурштину – однак не гарантує повернення в лісовий 

фонд після проведення рекультивації. При всьому цьому, закон відбирає у 

місцевих рад право погодження ділянок для видобутку бурштину. 

Прийняття закону у другому читанні у не зміненому вигляді ще більше ускладнить 

розв'язання бурштинової проблеми, з точки зору охорони навколишнього 

природного середовища. 

https://www.youtube.com/watch?v=TfZI6ABk8Mo
https://www.youtube.com/watch?v=TfZI6ABk8Mo
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53194
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53194
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Окремим питанням є те, наскільки цей закон буде виконуватись на місцях, і чи 

згодиться бурштинова мафія відмовитися від розробки родовищ в межах 

заповідного фонду, того самого Поясківського заказника, якщо це приносить їм 

колосальні кошти? Адже родовища виснажуються, кількість охочих збагатитися 

зростає – і спокуса видобувати камінь там, де згідно того ж закону не можна, буде 

А поки що, як би дико і фантастично це не звучало, ліси Полісся, і, в першу чергу, 

найстаріший ліс, Поясківський заказник, може врятувати лише введення у район 

підрозділів Національної Гвардії України – а саме, колишніх Внутрішніх військ, які б 

охопили підходи до району видобутку і провадили патрулювання території. 

Це саме той випадок, де Внутрішні війська необхідні – тут, у заказнику, а не 

на протестних акціях, заховані у автобусах по дворам і подвір'ям міста 

Києва. 

Збереження навколишнього середовища є надважливим елементом національної 

безпеки кожної держави. І, оскільки подібна діяльність руйнує підвалини цієї 

безпеки, зацікавитися цією темою повинна Служба Безпеки України. Тим більше, 

що мова йде не тільки про знищення лісів, а й про колосальні кошти, що 

оминають бюджет України. 

Державна екологічна інспекція, Державне агентство лісових ресурсів і МВС уже 

розписались у своїй неспроможності, або небажанні у вирішенні проблеми. 

Активісти наразі готують відповідні звернення до СБУ. 

Усі фото – автора. 

Автор - єколог Андрій Плига, спеціально для УП.Життя 

Селянин знає «всьо» 

 
Наш український селянин все знає;що  голова його  села падло і бодай він здох,що 
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всі депутати пройдисвіти і злодії.   На  лавці під хатою зі своїм кумом та зазвичай 
під чарочку творить революції та державні  
перевороти, в палких суперечках  куми грозяться не подарувати цим проклятим  
“мафіозникам” жодної копійки, не пробачити жодного “кривого” слова.   Вони у 
себе  вдома герої… Але стоїть вийти нашому селянинові на 
вулицю і відразу перетворюється на перелякану особу. Боїться селянин всього і 
всіх. Прокурорів і суддів,..міліціянтів і навіть попа; -небіжчика тримають півгодини 
на палючому сонці у дворі церкви, бо піп ще не пообідав і всі мовчать, боїться 
селянин  всього, щоб після того, коли щось станеться сказати; “Я ж    казав, а вони 
не послухали…”Чого ж це не тільки селяни, а й всі українці так погано живемо. І 
роботящі і кліматичні умови не такі вже й погані, і   жінки найгарніші, тобто 
Всевишній все зробив щоб жили і плодились і нічим більше не переймалися. А ми 
що зробили? Взяли і все… профітькали.Чого бідні,бо дурні. 
Звичайно,так довго не може продовжуватися. Сидимо в центрі Європи і рахуємо 
це своєю хатою скраю. Наші жінки виїжджають за кордон і заробляють гроші в 
борделях, чорноземи досить скоро стануть власністю  
світових корпорацій, брати-росіяни перетворять нашу  Україну на російську 
губернію. “Еще немного,еще чуть- чуть” і ми знову перетворимось на малоросів. І 
тоді, патріотично співаючи свій гімн, будемо гадати вмерли чи не вмерли. 
То хто ж тоді винен, що депутати твоєї ради тільки те й роблять,що ділять і 
продають колективну землю. Хто винен у всьому тому,що твориться на нашій 
терплячій землі? Винуваті ми самі.Бо для того щоб не бути дурними,слід почати з 
себе. Доки ми, українці не змінимо себе, доті не зміниться світ навколо нас. Досить 
нарікати на долю, на Бога, на сусідів, на обставини і випадки, на кого завгодно і на 
що завгодно.Час,коли вороженьки згинуть, як роса на сонці ніколи сам по собі не 
прийде- це все-одно, що вірити в те, що скоро буде комунізм. Хіба що у снах 
збудеться; встаємо вранці, а жуки колорадські щезли і корупціонерів в жодному 
владному кабінеті вдень зі свічкою не знайти. От тоді ми запануємо браття і сестри 
– в мріях … 

З ЯКОГО НАРОДУ НАША БАБА? 
 

 Вчора  з внучкою- п”ятикласницею до самого вечора 
кропили картоплю якоюсь  мутною, страшно вонючою гидотою , що за селом, біля 
курятника- труїли  ”американських супостатів зі штату Колорадо”, в нас   їх кличуть 
колорадськими жуками. 
Сьогодні літнє свято Трійця або Зелені свята. Жінка пішла до церкви, а ми з 
внучкою забралися на берег річки в парку. Внучка полюбляє такі вилазки, бо може 
зі мною пофілософствувати. 
У верховітті дерев над річкою виспівує якась пташина. Але я з дрібного птаства 
розпізнаю лише горобця та ластівку. А з крупних – гуску, качку, голуба, ворону і 

http://savchyn55.ce-ya.com/2013/02/26/z-yakogo-narodu-nasha-baba/
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сороку. А ще добре петраю, що зозуля вміє тільки “ку-ку” і то лише в травні, а 
соловейко тьохкає. Ось і зараз високо в деревах дає концерт. 
Щось лоскоче мені підошву… Мурашка нахабна десь преться і то так настійливо, 
ніби думає що між пальцями в мене пивбар цілодобовий. Дригнув ногою, не впала 
клята , добре тримається, а я ще трішки і ногу відірвав би. Перегороджую пальцем 
їй дорогу і кидаю її у траву. Там їх ціла дивізія! Ні-армія! Все кудись лізуть, 
метушаться, щось сунуть чи тягнуть за собою. А чи є толк з цієї метушні- невідомо, 
хоч і вигляд, ну  дуже вже заклопотаний… 
-Діду, а мурашки мабуть теж українці, бо живуть на Україні? – цікавиться внучка. 
– Аякже…. 
– І нас так багато, як їх? 
-Угу, нас ще більше. 
Ого, яка ми величезна нація! – захоплено вигукує внучка. 
-Бачиш гусінь на гілці?. То терорист, а павук, що спускається на павутинні- то 
 спеназівець у масці з чорної  панчохи, у якій вирізані дірки для очей. зараз 
розгойдається на своїй павутині і захопить безсердечного терориста….- вступаю з 
нею в гру 
А павук хто? 
-Москаль , який хоч і снує павутину на нашій українській землі, інколи все ж якусь 
користь приносить, він мух і мошкару всяку ловить. 
-А мухи і мошкара, хто вони? 
Мухи і мошкара? – задумуюсь.., бо ж зненацька застукала мене підступна внучка 
таким питаннячком. Як би відповісти їй, щоб знов не послідувало ще каверзніше 
питання. 
-Монголо- татарське іго! –  не зчувся, як випалив я. 
-То що і бабка наша з того народу? – парирує внучка. 
Я розглядаю траву під ногами і не знаю що відповісти цій малій каверзі… Поки я 
думав , гадав до якої народності належить наша баба, появилась вона, “клята 
бусурманша” з букетом молодої кропиви в руках. Виявляється вона все чула… 
-Будеш просити пробачення? 
-Це ти її налаштовуєш проти мене !- кричить моя ненаглядна  половина, шмагаючи 
мене тим букетом по плечах… Добре що встиг завчасно одягнути сорочку, а то… 
Ось так і закінчилась моя політінформація, замішана на сільському розумінні 
філософії відносин і життя- буття. 

Мандрівка селом 

Мандрівку розпочнемо від траси Сарни – Рівне біля р.Рудинка. 

Переходимо дорогу, повертаємо наліво і виходимо до центральної дороги 
в с.Немовичі. 
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Кам"яний хрест 

 Йдемо 1,5 км і потрапляємо на роздоріжжя, праворуч над дорогою 

височіє кам’яний хрест. Одностайної думки серед старожилів про 
походження хреста немає. За однією версією тут похований син багатого 

купця, що помер у дорозі, за іншою – це могила козаків часів російсько-
турецької війни. 
 

Прямуємо лівою гілкою розвилки і перед нами розгортається справжня 
окраса села – рукотворне озеро, яке називають “Став” (площа озера 

близько 3000 кв. м). В ньому водиться багато риби (щука, карась, окунь, 
плотва, линок).  

 

ДИВО 

Кожної весни на своє тихе плесо до людської доброти і любові 
прилітають лебеді, але ці прекрасні птахи тут жили не завжди. Жителі 

розповідають, що однієї осені, близько п’яти років тому, побачили на 
березі лебедя з пошкодженим крилом. Люди не покинули його в біді, 

почали піклуватися про нього, годували всім селом. Ранньою весною 
лебідь видужав і його забрали у Рівненський обласний зоопарк, з тих пір 

кожної весни на озеро почали прилітати лебеді, чи то вони шукають 
свого пораненого брата, чи то їм просто сподобалась ця місцевість. 

http://1.bp.blogspot.com/-B9EyE-nRw3M/UEzOsNh_hII/AAAAAAAAEvI/rw9R0swXkcU/s1600/%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-VzDxWhrIz54/UEzSie6qpQI/AAAAAAAAEw0/gqgQRCUVitY/s1600/%D0%9B%D0%95%D0%91%D0%95%D0%94%D0%86+%D0%9D%D0%90+%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%A3.jpg
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Вулиця біля клубу, сільради і школи 

Повертаємось назад на роздоріжжя, рухаємось прямо до центру села. З 
правої сторони за 200 м знаходиться провулок, пройшовши ним, можна 
побачити залишки дубів-довгожителів. Лише кілька років назад з 8 на 9 

серпня 2007 р. їх було знищено буревієм. Про те, що дуби мають довгу 
історію, свідчить їх величність, масивність і те, що неодноразово під ними 

жителі знаходили залишки козацької зброї. 

 

Панський маєток 

 

Продовжуємо наш маршрут центральною дорогою повз будинок 
культури, сільську раду, загальноосвітню школу і на наступному 

роздоріжжі повертаємо наліво.  
На цій вулиці колись стояв панський двохповерховий маєток. На 

першому поверсі були кімнати для слуг, пральня, службові приміщення, а 

на другому – панські покої. Біля маєтку росли велетенські каштани, а за 
ним (зараз там стоїть будинок Абрамчука Григорія) було озеро, заросле 

чагарником. Люди розчистили кущі, ношами носили землю і посеред 
озера зробили насип для танців. Тут, під великим каштаном, пани 

танцювали. За маєтком був постерунок (управа), у дворі якого лежав 
відполірований камінь у людський зріст. На ньому карали тих, хто 

провинився перед паном. Залишки цього каменю і понині зберігаються у 
дворі родини Абрамчуків. 
 

http://4.bp.blogspot.com/-jLwSTu9yHyo/UEzaE5BAk_I/AAAAAAAAEy4/ybOcy7rDMgg/s1600/%D0%B2%D1%83%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF+%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%83.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-StOIjTlnTMw/UEzOEzIQglI/AAAAAAAAEvA/PINY9ZlC2gg/s1600/%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%82%D0%BE%D0%BA.jpg
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Храм Параскеви Сербської 

За 20 м по вулиці розташована церква Преподобної Параскеви Сербської, 
збудована у 1881 році на пожертвування селян і священика Василя 

Петровича Боровського. 

 

Колишня вулиця Широка 

Від церкви прямуємо далі, аж поки вулиця не поверне до с.Зносичі. По 

цій дорозі, перед поворотом, на місці теперішнього магазину “Омега”, 
діяв колись римсько-католицький костел (каплиця).  
 

 

Католицька капличка 

Під час Другої світової війни його зруйнували. 

http://1.bp.blogspot.com/-1YUyITvSDls/UEzP7GW65wI/AAAAAAAAEvY/WvL3D7BsFro/s1600/%D0%A6%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%92%D0%90.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-A6lr-dk9o0Y/UEzPJXk73lI/AAAAAAAAEvQ/Wu8_bIkH6Kk/s1600/%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-j0bY2xkxp8U/UEzUnIdKWcI/AAAAAAAAExE/T0UtDDaK58E/s1600/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0.jpg
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Крокуючи дорогою на с.Зносичі, приблизно 200 м, перед нами 

з’являється сільське кладовище, на якому розміщена братська могила 
воїнів УПА. Історія розповідає, що представники українських патріотів 

Батаревичів допомагали повстанцям у боротьбі проти фашистів 
медикаментами, продуктами. Випадково затримані німецьким патрулем 

були покарані на смерть Тетяна Голубовська (дружина Батаревича) та її 
сестра Яся. Поховали їх у братській могилі разом з іншими загиблими 

повстанцями, а з ініціативи Євгена Батаревича в 1943 році за дві ночі 
піднявся курган. Згодом біля підніжжя кургана знайшов свій останній 

спочинок сам Євген, який загинув у бою з гітлерівцями. 
 

 
 

За кладовищем раніше розміщувались 17 козацьких курганів, на 
кожному з яких росла велика сосна і поблизу обов’язково була 

криничка. Повз них тік рівчак. За свідченням селян він був вимитий 
козацькою кров’ю. Антонович В.Б. у статті “Археологическая карта 

Волынской губернии” відмічає, що 5 курганів були розкопані 1878 року 
варшавським студентом Батаревичем. Тут знайдені скелети, залишки 

дерев’яних трун і зброя. Біля курганів була збудована капличка, яку 
зруйнували у 17-19 рр. ХХ ст. 

 

 
 

Повертаємось назад до роздоріжжя, де колись розміщувалась польська 

каплиця, і, пройшовши 1 км наліво від магазину “Омега”, виходимо на 
рівненську трасу. З правої сторони дороги можна побачити обеліск 

пам'яті партизан, біля якого є землянка і криниця. Обеліск був 
збудований в пам’ять Другої світової війни. По південній околиці села 

через ліс на Катеринівку, Малушку проходили радянські партизани зі 

з’єднання Сидора Ковпака. Біля обеліску маршрут закінчується, поряд є 
зупинка, через яку проходять маршрутні автобуси на м.Рівне та м.Сарни 

 

http://3.bp.blogspot.com/-Y5aKcOxHJvE/UEzNDGPnBLI/AAAAAAAAEu4/aEtaZpYVxsg/s1600/7083581.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-LfvgeTzStBU/UEzTiEnWogI/AAAAAAAAEw8/sIK4-t1XuoA/s1600/%D0%9D%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%86.jpg
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ТИННЕ. СЕЛО ОБГОРОДЖЕНЕ ТИНАМИ  

 

 Тинне, глибинка Полісся, розкинулося серед зелених лісів, луків, озер і 
дібров. Розташоване за 30 км від райцентру і 16 км від Немович. Площа 
населеного пункту 440,3 га, через який протікає річка Случ, ніби 
розділяючи його не дві частини. Налічується 1119 господарських дворів, в 
яких мешкають 4917 працьовитих і гостинних селян. З 2017 року Входить у 
Немовицьку територіальну громаду 

 
 

 

 
Цю місцевість за свідченнями істориків, археологів і топонімістів, заселили ще в 
часи пізнього палеоліту ранньослов’янські племена, бо західна частина Поліся 
була своєрідним мостом, по якому пролягли шляхи першого масового розселення 
праслов’ян. А перші поселенці Тинного облюбували собі місцину на березі річки 
Случ. Сучасне українське слово «тин» асоціюється з огорожею, сплетеною з лози, 
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ліщини чи тонкого гілля. За розповідями старожилів, ця назва перейшла на село, 
бо колись тут пролягав шлях на Березне, Сарни та Рівне. Люди з навколишніх сіл 
їздили й ходили ним. А оскільки окремі оселі були обгороджені тинами, то так його 
й найменували. Існує також версія, що назва пішла від невеличкої річки Тині, яка 
обіймала поселення з трьох боків і мала заболочене, тванисте побережжя, а 
весною її заповнювали розливні води Случа. Після їх спадання води повсюдно 
залишалося багато мулу (тини). Ще одне припущення під час історико-
етнографічної експедиції в серпні 2004 року висловили його члени. Ніби на перших 
порах населений пункт обгородили загальним тином, який був обкопаний ровом. 
Саме це є характерним для більшості поселень слов’ян-дулібів. Хоч би як 
пояснювалося походження назви села, але істина посередині: кожна версія 
відлунює очевидною вірогідністю. З покоління в покоління старожили передають 
нащадкам легенду, що люди жили тут ще в часи монголо-татарських набігів. 
Рятуючись від нападників, наші предки переховувалися в урочищі «Брище». За 
переказами, ловили рибу, збирали ягоди та плели собі вбрання зі стебел кропиви. 
 

Переглядаючи історичні дані, помітив ,  ніде не зустрічаєтся,  що Тинне входило у 
склад Немовицької волості, але О. Цианкаловський у “Краєзнавчому Словнику 
Волині і Волинського Полісся” наводить такий факт. 
 
“1911рік. Село Тинне, Рівенський повіт. Немовицька волость, 103 км. від Рівного, 
при річці Случ, на північ від Березна і Князь Села / зараз Князівка/ і на південь від 
притоки Случ – Тустані. В кінці 19-го століття було у селі 62-а доми і 525 жителів – 
писав О. Цианкаловський у своїх записках.  Була дерев”яна церква з 1754 року. В 
околицях знайдено поклади каменю вапняка, з якого випливають чисельні 
“кринички” і “безодні”, з яких формуються притоки Случі. Назва села походить від 
слова “тин”, стіна, якою воно було оточене.Вперше село згадується в 1463 році, 
коли воно належало до князів Збаражських, а в 1603 році при поділі ординації  кн. 
Острозьких, обійстя ці отримав князь  Олександр Острозький.” 
В 1700 році Тинне належало до А. Любомирських. 
26 червня 1660 року козацькі війська під Тинне рогромили польські коронні війська 
і гнали їх під Олицький замок, встановлюючи  тут свою владу. Однак у 18-му 
столітті Тинне знов належало до Олицької колегії, а в 1797 році цариця Катерина – 
ІІ  подарувала Тинне генералу Каконічину. За переписом  1911 року в Тинному 
було 1225 жителів, 1-а крамниця, 1-а гуральня, водяний млин. В околиці села 
кілька курганів… 
Село має досить цікаву історичну хронологію: 
1649 – перша писемна документальна згадка про село Тинне. У документах 
Визвольної війни українського народу під проводом гетьмана Богдана 
Хмельницького 
у 1648-1654 рр. проти польських поневолювачів, що тут діяли селянські 
повстанські загони 
• 1660, 26 червня – козацькі загони розгромили під Тинним коронні польські війська 
і відігнали їх аж до Олицького замку 
• 1754 – за кошти парафіян побудовано першу дерев’яну церкву св. мучениці 
Параскеви. У селі налічувалося 86 будинків, проживало 715 мешканців 
православної і 26 – католицької віри, 6 – євангелістів і 50 евреїв . 
• 1797 -_російська цариця Катерина ІІ подарувала село із його околицями у 
володіння генерала Капонічина 
• 1889 – не маючи вигоди, селяни продали землі поміщику Яновському, а той 
перепродав Давидовському. Зафіксовані хутори Ставки, Заріка, Забара, 
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Мокриця, фільварок Бердуха. З села щорічно відправлялися по річці Случ до 100 
суден і плотів з різними товарами 
• 1897 – в селі проживало 1136 чоловік, з них 1026 православних 
• 1914-1918 – село перебувало у вирі Першої світової війни 
• 1917,14-15 листопада – під впливом більшовицького перевороту в Петрограді 
на волосних сільських зборах Немовицької волості, куди входило Тинне, 
прийняте рішення про встановлення радянської влади. У селі почали діяти два 
комітети бідноти, які очолювали Олексій Остаповець і Сидір Онисковець 
• 1920, жовтень – почалася польська окупація нашого краю 
• 1921 – Тинне, як і вся Західна Україна, згідно з Ризьким договором попало під 
владу панської Польщі. У 260 будинках проживало 1542 людей 
• 1923 – селянський загін із 40 чоловік напав на поміщицький маєток і його 
розгромив 
• 1928 – заснована церква Християн віри євангельської (ХВЄ) 
• 1930, серпень – 18 селян, серед яких були брати Денис і Степан Самойлики, 
Степан Гудима, Панас Онисковець, подали заяву в суд на місцевого поміщика 
Іполита Младзяновського, який забрав у них із клунь усі снопи, залишивши їх без 
шматка хліба. Суд не підтримав їх і дії власника визнав правомірними 
• 1939 – у селі було 7955 гектарів поміщицьких земель на чотири двори, а 
селянських – 3557 гектарів на 410 дворів і 16 гектарів церковних 
• 1939, 17 вересня – у село вступили війська радянської Червоної Армії. 
Запрацювала початкова школа 
• 1941, травень – заснувався колгосп ім. XVIII партконференції до якого увійшло 53 
сім’ї із 219 гектарами землі • 1941, 6 липня – Тинне було окуповане німецько-
фашистськими віиськами 
• 1942-1945 – у селі діяв штаб ОУН-УПА і сотні «Яреми», «Дороша» , «Пащенка», 
«Хмари» і «Рубайла» 
• 1944, 19 січня – село звільнене радянськими військами від 
гітлерівськихзагарбників 
• 1945 – створена первинна сільська комсомольська організація, першими членами 
якої стали Ніна Бакунець, Іван Ковальчук і Степан Корінець 
• 1947 – запрацювала первинна комуністична партійна організація, створено два 
колгоспи – ім. XVIII партконференції (голова Григорій Омельковець) та ім. Тараса 
Шевченка (голова Максим Євтушин) 
• 1949, 15 лютого – була завершена повна колективізація селянських земель 
• 1958, грудень – обидва колгоспи об єдналися в одне господарство, яке дістало 
назву ім. XXI з’їзду КПРС. Його очолив колишній директор Сарненської машинно-
тракторної станції Герой соціалістичної праці Сергій Осокор 
• 1960 – до Тинненської сільської ради віднесено сусіднє село Зносичі 
• 1961 – відбувся судовий процес над віруючими-п’ятидесятниками 
• 1965 – відкриття пам’ятника загиблим у роки Великої Вітчизняної війни у 1941- 
1945 рр. Реконструйований у 1975 році 
• 1968 – об’єдналися колгоспи ім. XXI з’їзду КПРС і Перемога, діставши назву ім. 
50-річчя Жовтня (голова Іван Павловський), у володіння якого було 11.789 гектарів 
угідь, з них – 6340 гектарів орної землі 
• 1970 – за переписом у селі проживало у 1323 дворах 3276 людей, було 
збудовано 300 нових будинків, воно було повністю радіо- і електризоване. 
Діяли денні середня і початкова, вечірня і заочна школи, у яких 32 вчителі навчали 
729 учнів, двоє дитячих ясел, лікарня, пологовий будинок, медичний пункт і аптека, 
двоповерховий будинок культури і клуб, три бібліотеки із фондом понад 10 тисяч 
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книг, шість магазинів, комбінат побутового обслуговування, поштове відділення, 
хлібопекарня. У селі проживало п’ять матерів-героїнь: Христина Омельковець, 
Олександра Захарчук, Галина Лазарець, Олександра Омельковець і Ганна Царук 
Відгомін сивої давнини вчувається і в назвах, які збереглися тут та й повертають 
нас у дохристиянські часи та й доперунові часи: назви поселень Дубняки і 
Дубровиця” означають що тут колись гомоніли дубові ліси. 
Про те, що в давнину росли тут дуби, свідчить і той факт, що і до тепер на берегах 
річки Случ стирчать величезні остови почонілих від древносі стовбурів гігантських 
дубів. З розповідей старожилів можна довідатись, що на берегах р. Случ росли 
прекрасні дубові гаї, які скріплювали береги річки. 
 

село Зносичі 

 

Герб 
 

ЗНОСИЧІ 

Зно сичі — село в Україні, в Сарненському районі Рівненської області. 

Населення становить 2256 осіб. Село розташоване на відстані 22 км від міста 

Сарни і 6 км від Немович..З 2017 року входить у Немовицьку територіальну 

громаду.  

 

Згідно з даними Вікіпедії село було засноване близько 1810 року. За переказами, 

перше поселення знаходилося біля річки Случ. Потім, під час повені, воно було 

змите і люди перенесли або знесли його — звідти і пішла назва «Зносичі». 

Старожили села також розповідають, що насправді воно було біля 

озера Чорне або, іще кажуть Зидернє. На березі цього озера був панський маєток. 

Цей пан мав дочку яка кохала простого парубка — сина селянина, і коли пан 

довідався що його дочка кохає селянина з не панського роду він розлютився і 

заборонив донці бачитися із своїм обранцем. Та якось одного разу вона вирвалася 

із маєтку і побігла до озера щоб зустрітися із милим, але його там не було. Тоді 

вона із горя втопилася, а на згадку про себе лишила на березі стрічку із волосся. 

Коли її коханий знайшов цю стрічку — йому все стало зрозуміло і він підпалив 

панський маєток, а сам пішов до озера і теж втопився. Люди почали гасити маєток 

але було вже пізно, так село згоріло. А люди щоб не будувати на попелі, тому що 

це була погана примета, перенесли село подалі від озера. А вода в озері з того 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1810
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Coat-of-arms-of-Znosychi.png
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часу стала дуже-дуже чорна. Так і почали називати Чорне озеро, а село Знесеним, 

а в наш час Зносичі. 

Наприкінці 19 століття дослідник Волині О. Цианкаловський у своїх записках 
засвідчив:.»  Село над р. Случчю, Рівенський пов. Немовицька волость, 7 км. від 
села Тинне, 113 км. від Рівного. В кінці 19 ст. в селі було 132 доми і 838 жителів, на 
фільварку 4 доми і 22 жителів. В селі була дерев'яна церква з такою ж дзвіницею 
св. Юрія з 1765 р. У тому ж 19 ст. велика земельна власність, яка належала до 
Катерини Баркової — 2,182 дес, а за переписом 1911 р. фільварок і земля 
належали до В. Балашова •— 1,070 дес. В лісі і на полях було 18 курганів.» 
  

 
Це земля цінних і благодатних надбань. Щороку цей мальовничий Поліський край 
пахне свіжою ріллею, золотим колоссям, що грайливо майорить під блакитними 
хмарами та променистим сонцем. Кожна держава, народ мають свої звичаї й 
обряди, освячені століттями, успадковані від діда–прадіда. Зносичани теж 
належать до когорти шанувальників народних свят і старовинних традицій. Досі на 
свят-вечір чекають, поки зійде перша зірка, що віщує народження Ісуса Христа, а 
тоді, промовивши молитву, сідають до святкового столу. Урочисто відзначають усі 
січневі празники: Різдво Господнє, Василя Великого, Водохреща. Для людей, які 
народились тут, зросли, звідки пішли в життя, цей населений пункт, його духмяні 
ниви, дрімучі соснові бори - найсвятіші. Як приїдеш туди, ступиш на стежку, по якій 
колись ходила босоніж, здається, й дихати легше. Тут душа оживає, тут черпаєш 
снагу до життя. А коли село розквітає, розправляєш вітрила іще з більшою 
впевненістю. Кожен, хто навідується сюди, з приємністю спостерігає, як 
розбудовується, набуває сучасних обрисів цей населений пункт. І в цьому заслуга 
його жителів, бо, як у вулику бджоли, щодня сумлінно трудяться на благо 
майбутніх поколінь. Має цей мальовничий край велику, насичену колоритними 
подіями історію. Вчителька Неля Мельник, керівник шкільного музею, спільно з 
вихованцями розповіли про минуле й сучасне села, його славних людей. Світлим 
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тоном викарбуваний у пам’ятній книзі 1940 рік, позаяк саме тоді вперше 
організували окремий колгосп. Окрилені сподіваннями, зносичани віддано 
працювали, швидко засіяли поля, однак зібрати врожай не судилося. Війна сивим 
туманом накрила рідну землю. Молоді та дужі парубки кинулися захищати 
Батьківщину, рідні домівки від німецько-фашистських окупантів.  Сивочолі воїни 
досі пам’ятають і розповідають дітям про події тих злощасних часів.  Глибокий слід 
у пам’яті селян залишили й післявоєнні роки, зокрема часи активної діяльності 
ОУН-УПА. І хоч би що доля зготовила, не втомлювалися вірити, що бачитимуть 
Батьківщину квітучою. …А колгосп розквітав. У 1951 році його з’єднали з сусіднім, 
тинненським. Через певний проміжок часу господарство очолив Іван Павловський, 
який віддав цій справі 25 років. Селяни досі згадують його як славного трудівника й 
господаря. Проте згодом це потужне господарство розділили, так у Зносичах 
почало функціонувати СГПП «Маяк» під керівництвом Анатолія Остапчука, який 
самовіддано пропрацював тут задля блага зносичан і країни в цілому понад 20 
років. У 1979 селян боляче торкнулась звістка про війну на теренах далекого 
Афганістану. 17 зносицьких юнаків у розквіті сил пішли воювати в країну, де все 
довкола було чужим і дихало смертю. Афганський смерч безжально калічив 
молоді тіла. Багатьох скосила ворожа куля. 16 молодих бійців пройшли пекло 
Афганістану, а відтак живими, хоч і з глибоко раненими душами, таки повернулись 
до рідних осель.  

 

Звернення до односельців і мешканців громади: 
- Продовжіть книжку  своїми історіями… 

 


