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Микола ЯКИМЕНКО (Луцьк)

ЗДАЄТЬСЯ КАЗКОЮ, А ВТІМ ОЛИКА ІСНУЄ РЕАЛЬНО

1.Загадкова і забута Олика
Величний замок князів Радзивіллів, костел Святої Трійці, який би і Риму був би до лиця, давня

Луцька брама - чи не найдавніша збережена в Україні митниця. І вся ця краса в оточенні маленьких,
майже сільських, хатинок колишнього районного центру здається казкою. А втім Олика існує реально.

За мурами старої фортеці
Олика - містечко літописне. Вперше згадується в Іпатієвському літописі 1149 року в зв’язку з

війною двох претендентів на київський престол – Ізяславом Мстиславовичем і Юрієм Долгоруким. Колись
через Олику пролягав давній шлях з Азії у Європу. Може саме тому князі Радзивілли і зробили її одним
із трьох своїх родових гнізд. За століття дороги змінилися. Однак і сьогодні містечко розташоване усього
за шість кілометрів від шосе Київ – Рівне – Луцьк – державний кордон. На жаль і цих кількох кілометрів
стало досить, щоб про Олику забули. Одне із головних міст Волині, яке ще 1564 року здобуло
Магдебургське право,  в 1940-у перетворилося в звичайний районний центр, а в 1957-у - втратила і цей
статус.

Понад 400 літ власниками Олики був могутній українсько-литовсько-польський магнатський рід
князів Радзивіллів. Першим її володарем в 1513 році став Ян Радзивілл Бородатий. А його син Микола на
прізвисько Чорний -  маршалок великий литовський - 1564 року на злитті річок Оличі та Миловиці збудував
фортецю з палацом, чотирма бастіонами по кутах і дозорними вежами на них.  З трьох боків укріплення
було оточене облицьованим цеглою ровом. Роботи по зміцненню укріплення тривали до 1640 року. Про
його неприступність свідчить численні облоги, яку фортеця витримала протягом 1591-1648 років. І хоч
після передчасної смерті 1656 року Альбрехта Станіслава Радзивілли переважно мешкали в Несвіжі,
замок в Олиці продовжує перебудовуватися на князівський палац-резиденцію. Свого остаточного вигляду
вона набрав приблизно до 1760 року. Відтоді олицька резиденція Радзивіллів стала єдиним розташованим
по периметру старої фортеці палацовим комплексом.

Замість дров… книги
Попри свою багатовікову історію, кілька воєн, жодна з яких не обминала замок, колишня резиденція

Радзивіллів ззовні збереглася добре. Лише в ХІХ столітті було розібрано два з чотирьох замкових бастіонів.
Щодо замкового дворища, то нині воно виглядає навіть краще, як на світлинах майже сторічної давнини.
Парадоксально, але цьому сприяло те, що починаючи з 50-х років минулого століття в палаці розташована
обласна психіатрична лікарня. Щодо внутрішнього наповнення старих будівель, то втрати тут величезні.
Адже палац  Радзивіллів був своєрідним музеєм. Тут зберігалися шедеври західноєвропейського живопису,
вишукана порцеляна, меблі відомих європейський майстрів, предмети старовини, колекція зброї, велика
бібліотека рідкісних книг. Напоправної шкоди цим збіркам завдало перебування тут в 1939-1941 роках
підрозділу Червоної Армії. Холодної зими 1940 року в грубках і камінах палацу горіли рідкісні стародруки,
рукописи, вишукані меблі, предмети старовини, штиками нищилися портрети “ненависных помещиков”.
На щастя, частину речей весною 1940 року вдалося перевезти в краєзнавчий музей Луцька. Сьогодні
експозиція художнього відділу Волинського краєзнавчого музею представлена переважно картинами із
колекції замку Радзивіллів, збережено й деякі інші експонати. Саме приміщення і його декорування сильно
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постраждало від пожежі, яка виникла тут 1944 року. Кажуть, що підпал був навмисний і вчинений для
того, щоб приміщення палацу не використали під казарми підрозділи внутрішніх військ, які проводили
каральні операції проти УПА.

До речі, фортеця була лише одним із елементів системи оборони міста. Наприкінці XVI cтоліття
Станіслав Радзивілл оточив Олику земляним валом, а в 30-х роках XVII століття його син Альбрехт
Радзивілл звів довкола неї цегляну стіну завишки сім метрів з двома брамами. Одна з них – Луцька –
збереглася донині. Ця двоярусна прямокутна споруда з арочним проїздом є чи не найстарішою в Україні
збереженою до наших днів митницею. Прикро, але місцева влада залишила цю споруду напризволяще.
Відремонтував її за власний кошт місцевий підприємець Микола Дядюсь, переобладнавши Луцьку браму
під магазин-бар. Здавалось, - добра справа, але при цьому було змінено вигляд самої історичної споруди.
Нині мова йде про передачу її підприємцеві в оренду.

Серед старовинних храмів Олики вирізняється своєю пишнотою костел Святої Трійці, збудований у
1635-1640 роках за проектом італійських архітекторів Бенедетто Моллі та Джованні Маліверна,
декорований скульптурами відомого львівського майстра М. Еленберга (Алемпі). Навіть напівзруйнований
і позбавлений більшої частини скульптур і декору костел вражає своєю красою і величчю. За останні
роки Святотроїцький костел вдалось накрити і засклити вікна, відновити огорожу. Тож є надія, що з
часом йому буде повернуто первісну красу.

Поруч з ним - ще один римо-католицький храм костел Св. Петра і Павла. Це найстаріший на
Волині вцілілий костел, зведений ще 1460 року. Його будівничим вважають литовського гетьмана, старосту
луцького Петра Яновича Білого. Як і півтисячі років тому в храмі лунає слово Боже.

За благоустрій - медалі
Від довоєнної Олики в містечку залишилося ще кілька будівель. В одній з них, що навпроти костелу

Св. Трійці, був розташований приватний кінотеатр на 300 місць, поблизу будинку культури – колишній
магістрат… До речі, на початку ХХ століття в Олиці було 5780 мешканців. Тут працювали пошта, телеграф,
земська і єврейська лікарні, аптека, аптечний склад, 35 крамниць, два державних горілчаних магазини,
склад лісових товарів, проводились річні ярмарки, діяло кредитне товариство.

В 20-30-х роках минулого століття магістрат вкладає великі кошти в благоустрій Олики. Брукуються
вулиці і площі, прокладаються тротуари, проводиться озеленення.  Саме в ці роки тут збудовано водозабір
і станцію водоочистки, водонапірну башту,  прокладено перші водогони.  В містечку починає працювати
електростанція, одна за одною електрофікуються вулиці. В 1928 році на Волинській воєводській виставці
в Луцьку Олику відзначено срібною медаллю за швидкий розвиток міського господарства. Через рік на
Всепольській виставці у Познані демонструється макет електростанції і схема водопостачання Олики.

Розвиток містечка став можливим завдяки участі в його розбудові князів Радзивіллів. Саме за їх
кошти збудовано лікарню, відкрито сиротинець для 60 дітей. Авторитет князівської родини серед місцевого
населення був надзвичайно високим. Коли 1936 року син останнього власника Олика Януша Радзивілла
Едмунд балатувався на війта гміни, в яку окрім Олики входило і містечко Цумань,  за нього проголосувало
понад 70 відсотків виборців. Результати виборів опротестував волинський воєвода Генріх Юзефський,
знайшовши в організації виборчого процесу якісь порушення. На його думку війтом мав стати все-таки
українець. Результати другого туру були ще переконливіші: за Едмунда Радзивілла проголосувало 92
відсотки виборців. Його батько Януш Радзивілл був відомим в тогочасній Польщі політиком. У 1928-
1935 роках він обирався головою комісії закордонних справ Сенату Польщі, а в 1935-1939 роках – членом
цієї ж комісії.  Радзивілли планували також звести загальноосвітню школу, лазню, приміщення громадських
організацій. Та здійсненню цих намірів завадила Друга світова війна.

У застінках НКВС
Її початок застав Януша та Едмунда Радзивілів в Олиці. На пропозицію організатора  польського

антифашистського руху опору генерала Бека, маршалка Ридз-Смігли і президента Польщі Ігнатія
Мосціцького негайно залишити Олику Радзивілли відповіли: “Ми нічого поганого не зробили ні цій землі,
ні її людям”. Але вже 20 вересня 1939 року, відразу після вступу в Олику Червоної Армії, батька і сина
забрали до НКВС. І хоча на організованому чекістами показовому суді більшість зігнаних на нього
людей проголосувала за звільнення Радзивіллів, їх арештовують. Едмунда відправляють разом з генералом
Мечиславом Сморавінським до Козельська у Білорусі, який разом з сумнозвісною Катинню згодом
стали місцем масової страти польських офіцерів, Януша – до Москви, на Луб’янку. Старшого Радзивілла
допитував сам Лаврентій Берія.  Грізного керівника НКВС насамперед цікавив епізод полювання в
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мисливських угіддях Радзивіллів під Цуманню одного з найближчих соратників Гітлера – Герінга.
Очевидно радянську розвідку цікавила можливість використати князя, як можливий “канал” для ймовірних
майбутніх контактів з гітлерівською Німеччиною.   Офіційно ж важається, що родину Радзивіллів звільнили
з-під варти і дозволили виїхати в Польщу на прохання мешканців Олики.

На початку 1944 року Радзивіллів знову арештовують і відвозять у Москву на Луб’янку. В таборі
помирає дружина Януша – Ганна. Звільняють Радзивілла аж  у 1947 році. У Варшаві, куди вони
повертаються, Радзивіллам не повертають ні їх майна, ні документів, ні приватної кореспонденції. У їх
конфіскованому владою палаці польські комуністи створюють музей В.І. Леніна. Решту своїх днів Януш
Радзивілл доживав в однокімнатній квартирі у Варшаві. В 1967 році серце останнього власника Олики
Януша Радзивілла не витримало. Через чотири роки не стало і його сина Едмунда. Попрощатися з ним
з-за океану прилетіла дружина президента США Джона Кеннеді Жаклін  - сестра дружини ще одного з
Радзивіллів – Станіслава.

Сьогодні у варшавському палаці Радзивіллів – резиденція президента Республіки Польща.
Трагічно склалася доля і більшості жителів Олики. В 1941-1942 роках гітлерівці розстріляли майже

п’ять тисяч її мешканців переважно єврейської національності. Про цей страшний злочин фашизму нагадує
скромний обеліск в урочищі Кемпа.

Через минуле  - в майбутнє
В повоєнні роки Олика відбудовується. Тут споруджують сучасну школу, будинок культури. Проте

своєї колишньої ролі в житті регіону вона так і не зуміла повернути. Сьогодні це селище міського типу з
населенням усього 3265 чоловік. Фактично тут немає  жодного промислового підприємства. Найбільша
організація – обласна психіатрична лікарня, де працює понад півтисячі чоловік.

І все ж не хочеться вірити, що в цього мальовничого волинського містечка все найкраще позаду.
Майбутнє Олики бачиться у відновлені її славного минулого, реставрації її архітектурних та історичних
пам’яток.  Замок Радзивіллів повинен стати туристичним і відпочинковим центром.  Для цього потрібно
насамперед перенести із князівського палацу в іншу більш пристосовану для таких цілей будівлю
психіатричну лікарню. Замок Радзивіллів слід відреставрувати, повернути в його зали частину збережених
історичних реліквій. За основу можна взяти експонати колишнього народного краєзнавчого музею, які
зараз зберігаються в місцевій середній школі, а також із запасників Волинського краєзнавчого музею.
Мільйони гривень, вкладені у реставрацію архітектурних шедеврів Олики, її розбудову і благоустрій,
згодом принесуть не лише величезні грошові дивіденди, але й допоможуть повернути історичну пам’ять.

Микола Якименко.
Волинська область.

Газета Верховної Ради “Голос України», 25.02.2006 року.

2. Дорога крізь конюшиновий квітник

Спогади

«Величний замок князів Радзивіллів, Костел Святої Трійці, який і Риму був би до лиця, древня
Луцька брама – чи не найдавніша збережена в Україні митниця. І вся ця краса в оточенні маленьких,
майже сільських, хатинок, колишнього райцентру здається казкою. А втім Олика існує реально». Так
розпочинав свій матеріал «Ця загадкова і забута Олика» надрукований 25 лютого  минулого року , наш
власкор з Волині Микола Якименко. Порушена тема знайшла продовження у спогадах, які надіслав до
редакції колишній мешканець Олики, а нині Сімферополя 76-річний Василь Миронович Чухилевич.

Я часто мріяв, що знайдеться людина, яка опише історичне минуле Олики і, можливо започаткує
велику справу з відбудови замку та інших її старовинних споруд. Хоч багато років живу в Сімферополі, за
тисячу кілометрів від рідної Волині, та серцем завжди лину в містечко Олику, де 1931 року вперше
побачив світ.

Автор пише, що Олика розташовувалась на перехресті торгових шляхів зі Сходу на Захід. Мій дід
Кирило Чухилевич розповідав, що в містечку багато століть проводились знамениті Олицькі ярмарки.



394

На фото: східні в’їздні  ворота замку
Радзивіллів; один із корпусів князівського палацу;
цьому бастіону вже 440 років; костел Св. Трійці;
Луцька брама; один із куточків старої Олики – на
передньому плані колишній довоєнний кінотеатр;
найстаріний збережений на Волині Костел Св. Петра
і Павлав Олиці (1460 р.).

Фото автора
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Добре пам’ятаю, як вони проводилися в 30-х роках минулого століття за панської Польщі. В ярмаркові
дні – середу і неділю – звідусіль з’їжджалися поліщуки в постолах, кожухах, свитах, жінки в яскравих
хустинах. Првозили на ярмарок хутро, вироби з дерева – від бочок до ліжок, а жінки літом – лісові ягоди,
взимку – сушені гриби. Олицькі шевці продавали взуттявласного виробництва, переважно чоботи, з сіл
Дубнівщини везли овочі, фрукти, худобу. Сотні возів, а взимку – саней, великий натовп люду, створювали
неповторну картину веселого святкового дійства. Хтось продав свій товар, хтось купив, але й ті й ті
отримували задоволення.  Не обходилося і без келиха, щоб обмити покупку.

Наша родина православна і ми ходили до Свято-Стрітенської церкви (1784 р.), що на в’їзді до
Олики, поруч з Луцькою брамою. Храм красивий і в ті роки багатий. Ось 3 травня 1939 року, в день
свята Конституції Польщі, нас, учнів першого классу,  разом з іншими школярами вишикували в колону і
повели в костел Святої Трійці. Костел, я там був уперше,  справив велике враження багатством оздоблення,
іконостасом, розміщенням лав для сидіння, а надто вже грою органа. Все це ніби гіпнотизувало.

У підвалі костелу були поховані члени родини Радзивіллів та інша знать Олики. Після від’їзду поляків
у 1946 році костел втратив своє культове призначення і його використовували як склад. Пізніше був
свідком, як руйнувалась ця велична споруда, як нищилася дзвіниця, цегляний паркан довкола храму.

Декількома словами хотілося б згадати розташований поруч із замком князівський парк.  Там росли
різноманітні екзотичні дерева, галявини, сплановані на англійський манір, були засіяні травою, а вздовж
алей ріс декоративний живопліт. Поруч із парком плюскотіло чистою водою озеро. Це згадки осені 1939-
го. Зараз від усього цього мало що залишилося: дерева і кущі місцеві жителі вирубали в морозні зими на
дрова.

Дещо про замок. Був у ньому 1939 року. Запам’яталися фрески на стінах, красиві вікна і двері, мідні
ручки замків.  Приятель тата працював у князя економом і часто розповідав про доброзичливість і
щедрість господаря, про те, що в замку налічується 366 кімнат і що є підземний хід від будівлі до костелу.

Стосовно пожежі в замку. 2 лютого 1944 року радянські війська ввійшли в село Залісочне, яке
розташоване на східному березі річки Путилівки (на протилежному – Олика і замок). У селянських
дворах, у тому числій нашому, розмістили гармати для обстрілу замку, де квартирував загін мадяр
(угорців). Місцеві жителі, переживаючи про наслідки бою, переконали командира підрозділу в недоцільності
артобстрілу, оскільки в замку перебувало лише 300 піхотинців. Мовляв, краще обійти їх стороною, а вони
самі втечуть. Так згодом і сталося. Радянські війстка пішли на Луцьк, залишивши угорців у замку. Вночі
над замком з’явилося полум’я. Вранці сусіди розповіли, що угорські вояки відступили, підпаливши замок.
Через день з такими ж підлітками як і сам, підійшов до замку з тильного боку. Його вікна були обгорілі,
але не зовсім знищені. Кругом пахло пожарищем і… карболкою.

Про Луцьку браму. Її пам’ятаю з дитинства. Щоранку ходив повз неї до школи, катався на її відчинених
металевих воротах. Добре, що хтось її використовує, аби лишень більше пропагувалася історія і самої
брами, і всієї Олики.

Коли буваю в лазні чи смакую з приятелями пивом, часто згадую, як у дитинстві ходив з татом у
парну місцевої лазні, яка стояла в Олиці неподалік річки. Тато, повертаючись додому, часто казав: «Ніби
сто пудів скинув». Лазня була хороша і в ній завжди було людно. Від тих уже дуже далеких літ зберігся
спогад, як одного недільного дня тато і мама пішли зі мною до бару, що був при пивзаводі, на свіже пиво.
Самі пригощалися фі мені , на моє наполягання, теж дали покуштувати. Перший ковток гіркого напою не
сподобався. І довгий час я з відразою дивився на цей напій і не споживав його. Тож стверджую: в Олиці
була і лазня, і невеличкий, але хороший пивзавод.

Щедрість і турботу князя РАдзивілла про Олику варто варто підкреслити й тим, що за його кошти
було побудовано сучасну на той час ( та й сьогодні рідко так якісно будують) дорогу від Олики до
магістралі Рівне – Луцьк. Щоправда не встигли побудувати трохи більше кілометра, війна завадила.
Будувалася дорога в 1937-1938 роках. Бричками підвозили пісок, інші матеріали.  Дорога викладена
шестигранними бетонними плитами, кожний десятий проміжок ряду заливався розтопленою смолою.
Відкоси насипу засіяли декоративною конюшиною. Коли вона зійшла, а потім розцвіла, то відкоси
перетворилися на рівний живий килим. З обох боків дороги висадили дерева, які й до сьогодні прикрашають
цей інженерний пам’ятник. Дивуюся: цією дорогою проходили багатотонні танки, автомашини, а вона і
досі витримує це величезне навантаження. Правда, в одному місці пошкоджена вибухом бомби. Тобто,
що робиться якісно  - слугує століття. Мешканці Олики завжди із вдячністю згадують князя за побудовану
дорогу.

На початку 70-х років газета «Львовская правда» надрукувала невеличку замітку про смерть князя
Едмунда Радзивіла в Лондоні. На жаль, пам’ять про цей шляхетний рід не зафіксована в назві жодної з
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вулиць чи площ Олики. Можливо, депутатам селищної ради варто ліквідувати   цю історичну
несправедливість. Буду радий, якщо  мій допис послужить добрій справі відбудови славного містечка
Олики.

Василь Чухилевич.
Сімферополь.

«Голос України», 2 червня 2007 р.

Володимир МАРЧУК (Острог)

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КНЯЗЯ ЯНУША РАДЗИВІЛЛА У МІЖВОЄННИЙ
ПЕРІОД У ДОКУМЕНТАХ З ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

На Волині велике землеволодіння пройшло тривалий шлях розвитку. Входження цього регіону до
складу Російської імперії не зразу позначилось на структурі поміщицького землеволодіння, яке почало
втрачати свої панівні позиції тільки після селянської реформи 1861 р. та придушення польського повстання
1863 року. Російська земельна політика створювала сприятливі умови для переходу великої земельної
власності від поляків до росіян. Циркуляром Міністерства державних маєтків від 25 лютого 1863 року
визначалось, що ділянки могли здаватися в оренду тільки особам непольської національності. Подібним
був зміст і ряду інших законів. Натомість росіянам, що бажали оселитись на Волині, купівля землі
полегшувалась дією закону від 23 липня 1865 року, чим скористалась велика кількість російських
службовців. Проте представники багатьох польських родин, незважаючи на усі перешкоди з боку
російських правлячих кіл, намагалися зберегти свої волинські володіння. Саме на Волині знаходилися
головні маєтки Януша Радзивілла, тут розташовувалася історична, успадкована від іменитих пращурів
Олицька ординація.

В Західній Європі в ХІХ ст. відбувається процес ліквідації ординацій, як таких, що не відповідали


