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З Волинню пов’язано чимало сторінок життєвого і творчого шляху Лесі Українки. Вона 
любила цей предковічний, загадковий край — «рідний куточок». Як згадує сестра поетеси 
Ольга Косач-Кривинюк, з переїздом до Колодяжного Леся поринула в його народну поліську 
стихію. «Ми так органічно зрослися з усім колодяжненсько-полісько-волинським, — писала 
вона, — що уважали себе тоді й потім усе життя... за волинян-поліщуків». 

Населений пункт Колодяжне відомий принаймні вже з 1590 р.: «...приехали до села 
Колодяжное до Ковля належачого...» — читаємо в одному з документів. За місцевими 
переказами, в глибоку давнину в Колодяжному була криниця з дуже смачною водою, яка до 
того ж мала чудодійні властивості, — звідси, мовляв, і назва села. З лінгвістичного погляду 
топонім Колодяжне — це справді прикметникове утворення від апелятива колодязь за 
допомогою суфікса -н- (пор. ще діалектне поліське колодіж «колодязь»). Цей суфікс 
представлений також в інших волинських назвах населених пунктів: Городнє, Надрічне, 
Озерне, Омельне, Ягідне тощо. Досліджуваний топонім має аналогічні відповідники в 
Житомирській та Полтавській областях, споріднені назви — Колодязне — відомі також в 
Криму, на Ровенщині й Харківщині. 

Похідною є назва сусіднього села Колодяженська Воля, одна із згадок про яке теж 
приходиться на кінець XVI ст. (зараз цей населений пункт не існує). У 1880 р. дев’ятирічна 
Леся разом з матір’ю, сестрою і братом Михайлом побувала в Скулині, що на Ковельщині. В 
писемних джерелах це поліське село-згадується вже в першій половині XV ст. як володіння 
Луцького єпископства. У 1564 р. сюди прибув князь Курбський, рятуючись від гніву й опали 
царя Івана Грозного. Згадку про цей населений пункт знаходимо в історичній хроніці «Життя 
князя Андрія Михайловича Курбського в Литві і на Волині»: «...За село скγли(н)...», 1577 p.; 
«...з села скγлина...», 1591 р. тощо. Очевидно, вже у XVI ст. це було чималі поселення, 
оскільки, за документами 1648 р., в Скулині нараховувалось 109 димів, а дещо раніше, у 
1604 p., тут була збудована дерев’яна церква на честь Іоана Богослова. 

Назва ця споріднена з топонімами типу Скуляни — містечко над Прутом в колишній 
Бессарабській губернії, Skul̃y, Skulsk, Skulino — в Польщі, сюди ж належать і назви дрібних 
об’єктів, як-от: ліс Скула (с. Стара Гута Старовижівського р-ну Волинської обл.), урочище 
Скула (с. Грабине Рокитнянського р-ну Ровенської обл.) і под. Назва с. Скулин, 
найімовірніше, утворена від антропоніма Скула, пор. особові назви Скула, 1445 р.; Скулей, 
1495 р. з «Ономастикону» С. Б. Веселовського, а також давньопольські Skul̃a, 1497 p.; Skul ̃ka, 
1464 p. Щодо антропоніма Скула, то він міг утворитися лексико-семантичним способом від 
загальної назви скула, яка на Волині має значення «нарив, чиряк, болячка під пахвою», в рос. 
говірках — «щелепа», в білор. (туровських) — «щелепа; наріст на дереві»; пор. ще п. діал. 
skul̃a «щелепа, чиряк, хвороба горла», ч. skula, škula «щілина, тріщина», болг. скула 
«вилиця», с.-х. шкуља «западина, дірка» тощо. Пор. ще укр. скулюватися у ремарці до 
третьої дії драми-феєрії «Лісова пісня»: «Злидні скулюються під порогом темною купою». 
Наведена лексика виразно демонструє дві основні ознаки: «гнути, бути випуклим» і 
«пухлина, наріст». Як вказують дослідники, семантичний перехід від «гнути, згинати, бути 
випуклим» до «пухлина, наріст» є звичайним явищем у слов’янських діалектах. 

З погляду словотвірної будови назву Скулин можна розглядати як посесивне утворення із 
суфіксом -ин, що, як правило, вказував на належність об’єкта конкретному власникові чи 
першопоселенцю. У Ковельському районі, до речі, відомі й інші назви поселень такої 
структури: Білин, Гішин, Кривлин тощо. Таким чином, в основі назви с. Скулин лежить 
прізвисько-Скула, носій якого, певне, виділявся відповідною рисою своєї конституції. 

За спогадами Лесиної нодруги Оксани Стешенко, разом з товаришами Леся часто бувала 
й у селі Любитів, що неподалік від Колодяжного. Тут був великий ставок, куди молодь 
їздила купатися і відпочивати. Село Любитів, наскільки відомо, існувало вже в XV ст. В 
описі Луцького замку 1545 р. зазначено, що це було володіння. Ванька Білостоцького — 



королівського дворянина. У формі *Любитов цей населений пункт згадується в «Описі 
церков і володінь Володи-мирської єпископії» (1593 р.) і дещо пізніше — в документі 1679 р. 
На кінець XIX ст. в Любитові проживало вже 840 осіб. 

Суфікс -ів досліджуваного топоніма свідчить про те, що в основі його, найімовірніше, 
слід вбачати антропонім *Любитъ, пор. ще споріднену назву с. Любитове на Сумщині. 
Особову назву Любить можна розглядати як суфіксальне утворення від основи Люб-, котра 
широко представлена у слов’янських власних назвах і пов’язується з дієсловом любити. 
Принагідно зазначимо, що словотвірний тип на -ит- (-іт-) у сфері українських особових імен 
майже не простежується, за спостереженнями Ю. К. Редька, він не продуктивний і в творенні 
прізвищ: Малита, Рикита, Бовкіт, Шкробіт тощо. З другого боку, не виключено, що 
особова назва *Любитъ є вторинною формою незасвідченого дохристиянського імені 
*Любобитъ, яке за структурою стояло в одному ряду з такими двоосновними іменами, як 
Радобитъ, Добробитъ, Злобить, Судобитъ, Видобитъ, пор. ще сучасні українські прізвища 
Лихобит, Легкобит і т. ін. 

Розглянуті ойконіми Колодяжне, Скулин, Любитів є частиною топонімічної карти Волині, 
з якими тісно пов’язане життя видатної дочки українського народу. 
 


