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ПОВЕРНЕННЯ
Пропонуємо читачеві краєзнавчу працю, яка йшла до нього трохи не півстоліття. Автор її — 

ружинський священик Леонід Ленчевський, людина обдарована й широкоосвічена.

Нині зрозумілі причини, з яких роботи Л. С. Ленчевського не побачили світу ні за життя автора, 

ні через десятиліття піс ля його смерті — по-перше, з масової свідомості намагалися витравити 

всі, крім офіційно визнаних, знання про минуле рі дного краю, переконати, що історія почалася 

з жовтня сімнад цятого, виховати народ безбатченків, знівелювати свідомість людей до рівня 

бездумних виконавців, а краєзнавчі розвідки мимоволі викликали роздуми і запитання, а відтак 

і сумніви, по-друге, Ленчевський був священнослужителем — отже, по пом, носієм «опіуму для 

народу».

Леонід Софронович Ленчевський народився 2 травня 1876 року в селі Карабіївка 

Старокостянтинівського повіту (Хмель ницька область) в родині священика. Закінчив Волинську 

духо вну семінарію, тривалий час був настоятелем церкви св. Параскеви у Ружині. Помер 2 

вересня 1962 року і похований на старому кладовищі Заріччя (частина Ружина) поруч з дружи-

ною Мариною Тимофіївною.

Л. С. Ленчевський по крихті збирав історію нашого краю; опрацьовував архівні матеріали, 

історико - краєзнавчу літерату ру, записував спогади старожилів.

Дослідницька краєзнавча спадщина Л. С. Ленчевського — десять зошитів, які вміщують 412 

рукописних сторінок, а та кож 14 сторінок машинопису. Найцікавіші для нас роботи: «Істо рія 

минулого Ружинщини», «Літописні гради Рогачів, Роставець, Неятин», «Ружин. Історичний 

нарис», «З минулого Ружинського району», «Село Білилівка. З минулого села», «Село Ягнятин. 

Сторінки з минулого села», «До питання про локалі зацію деяких літописних городів».

Спадщина — гідна уваги серйозних науковців. Мене ж, непрофесіонала, твори Ленчевського 

зацікавили передусім тим, що широко й детально розповідають про далеке минуле рідної сторони, 

багатством фактичного матеріалу, сміливими гіпотезами й логічною обгрунтованністю їх.

Крім того, викликає подив кількість посилань на роботи науковців, праці істориків, архіви тощо. 

Як в умовах тих часів, сорокові, п'ятдесяті роки, в умовах тогочасного режиму тоталь ної підозри 

й всепоглинаючого страху, в умовах глухо-провін ційного Ружина вдавалося зробити це?

Відповідь напрошується одна — безмежна любов до рідної землі, до України, подвижництво.



Та не тільки краєзнавців зацікавлять роботи Л. С. Ленчевського, вони стануть в пригоді 

вчителям та учням, всім, хто не байдужий до історії рідної землі.

Звичайно, за роки, що минули від часу створення Ленчевським «Історії минулого Ружинщини», 

краєзнавчої інформації побільшало, деякі факти і положення дослідження потребують уточнення. 

Це зроблять і роблять нинішні ревнителі історії.

Готуючи працю до друку, я мислив її не тільки як цікавий твір про минуле Ружинщини, а й як 

своєрідний пам'ятник по движницькому труду краєзнавця Леоніда Ленчевського.

Літературне редагування праці — ощадливе, зі збереженням стилю автора. На жаль, довелося 

вдатися до деяких скорочень.

Геннадій ШКЛЯР,

член Національної Спілки письменників України

Ружинський район Житомирської області утворився внаслідок ад міністративного поділу 

України на області і являє собою південну частину Житомирщини.

До половини XIII століття Ружинщина належала до Київської землі (князівства), іноді 

входила до складу Пороського уділу, майже увесь час являючи собою то політичне, то 

етнічне узграниччя різ них етносів, У польсько-литовський період східна частина вважала-

ся половеччиною, решта — королівщиною.

З XVI по кінець XVII століття Ружинщина входила до складу Київського воєводства, 

але не весь час і не всією територією. Півден на частина з Рогачами (в той час Іргачовим) 

належала до Погребищенського повіту Брацлавського воєводства.

Свого часу села району ділилися між двома повітами — Сквирським та Бердичівським, 

різними волостями: Ружинською, Білилівською, Малочернявською, Верхівнянською, 

Топорівською і Ширмівською, між різними ключами, тобто адміністративно-економічними 

цент рами: Білилівським, Ружинським, Верхівнянським, Паволоцьким, Погребищенським. 

Але були часи, а саме в XV столітті, коли пращур Ружина Щербів належав до Чуднівського 

замку, який разом з Жито мирським утворював узгоджену систему оборони краю.

Ружинський район займає порівняно невелику — 66662 гектари — територію, в якій 

розташовано, крім Ружина, тридцять сіл і два висілки.



ГІДРОГРАФІЯ

Через увесь район протікає історична річка Роставиця, при тока славетної Росі. Вона має 

чимало приток-річечок та ручаїв. Більшість з них відомі з історичної літератури, але забуті наро-

дом, а інші — з уст народу або безіменні.

В Білилівці, тобто у верхній течії, вливають свої води у Роставицю річечки Ситня і Фурсівка, 

що починаються з Волоських Махаринець. В селі Війтівці (сучасна назва Роставиця), через село 

Бистрик тече річка з поширеною в гідрографії України на звою Бистрик, яка в Ружині впадає в 

Роставицю, а в своїй верховині приймає воду річечки Рудки. В Ягнятині в Роставицю впадає 

річка Орент, а далі на схід між Карабчиєвом і Трубіївкою — річка Постел, що починається за 

Чорнорудкою.

Як називається річка в Голубівці — невідомо.

Витоки Росі в Немиринцях називаються Початком або Вер ховиною Росі. Тут же Рось приймає 

витоки Білуги, яка почина ється за Немиринцями, тече через села Княжики, Городок і зливається 

з Гопчицею, та ручаїв Гнилий і Зелений.

В селі Городок бере початок притока Росі Гопчиця, яка при ймає води ручая Самець в селі 

Огіївка.

В селі Рогачі протікає річка, притока Росі, відома в історії за назвою Оріховатка або 

Горіховатка.

Окрім зазначених річок, в селі Березянка тече річка Березя-нка, що є притокою Росі та Роставиці; 

на Ружинщині чимало ставів, а саме: в Ружині — Водяний, де ведеться культурне рибництво, в 

селі Топори та в урочищі Карачина гора за Баламутівкою, де був колись культурний ставок, що 

живився вода ми джерел, струмочком витікав через ліс і впадав у Роставицю, в урочищі Власенки 

є грузявина, яка має в центрі так зване «вікно» з назвою Безодня, до якого не можуть доступитися 

ні люди, ні худоба, в Мовчанівці — майже болітце.

Роставиця, а тим паче допливи її та Росі, навряд чи були коли-небудь сплавними. Водна артерія 

Ружинщини — Роста виця — здавен зрошувала та живила рослинність польових про сторів та 

лугових низин, які подекуди являють собою торфови ща та броди.

З XVIII століття відомі млини ружинських річок у Білилівці, Ружині, Рогачах. Були млини 

також в Голубівці — Кам'яний, в Черемусі й Плоскому. Нині діють в Ружині, Ягнятині, Карабчиєві, 

Трубіївці, Городку, Бистрику, Пустосі, Дерганівці та в інших селах.



ТОПОГРАФІЯ

За рельєфом Ружинщина є рівниною, яка переходить у хви лясту поверхню з горбами та 

долинами і ярами вздовж лівого берега Роставиці та в західній частині.

Гранітні кристалічні породи (граніт) виходять на поверхню на березі Роставиці в Ягнятині, а 

також у Вілилівці, Дерганівці в урочищі Камінь та в Голубівці, де був млин Кам'яний. Це залишки 

колишньої гірської височини, пасма якої тягнуть ся від Олевщини до Ружинщини. Вони мають 

свої назви, оче видно, утворені від імен власників грунту, як от Писарів, Киричин, Шаїн, Юзів, 

Недзів, Прачів, Бейлів, Костів. Горбочки здебільшого назв не мають, відомі лише Карачина гора 

(Баламутівка), Вовкова та Тигерів (Голубівка) і Лиса (Роставиця).

На Ружинщині чимало ярів. Назви їх — Чортів, Вішальни ків, Гайдамацький, Паліїха натякають 

на якісь події минуло го. Цікаві назви ярів Кременина, Сплави. Очевидно, тут проті кали ручаї, які 

згодом висохли.

Ландшафт Ружинщини в сиву давнину значно відрізнявся від сучасного. Є підстави твердити, 

що майже вся поверхня краю була вкрита лісами. Гадаємо, ліси Ружинщини єдналися з півні-

чними пущами, що на історика Геродота зробили враження По лісся. В тих лісових масивах 

згодом почали виникати галявини, які з появою тут людини стали засіватися злаковими.

Що лісів було колись більше, ніж тепер, свідчить топонімі ка та історія. З переказів відомо, що 

від Баламутівки до Топо рів, від Ружина до Вчорайшого, від Ягнятина до Плоского тя-гом були 

ліси. Відомо, що в урочищі Отруби перед тим, як туди виселилися голубівчани, також лежав 

ліс.

За пам'яті старожилів великий ліс був у Бистрику, на жаль, від нього майже нічого не залишилося. 

Були ліси в Білилівці, Немиринцях та інших селах. Від них зосталися ліски й перелі ски, а саме: в 

Білилівці — Чорний ліс та Богуниха, в Немири нцях і між Огіївкою та Сахнами — Перепища, між 

Сахнами і Городком — Гопчицькии, за Городком — Власенки, лісочки біля Топорів, Вільнопілля. 

Поблизу Плоского маємо залишки Білого лісу, де було багато берези, а також залишки березового 

лісу біля Трубіївки.

В Ружині молодий грабовий ліс насаджено пізніше. Але колись тут був значний лісовий масив, 

який вирубали, і від нього залишилися переліски Кругляки та Курінь. Назва останнього свідчить, 

що тут займалися лісорозробкою, а куренем жив чоло вік, що наглядав за роботою.

Топоніміка свідчить, що на Ружинщині переважали дубові та Березові ліси. У шістьох селах 

є урочища з назвою Дубина, в інших місцях — Березина. Одне село і річка в ньому назива ються 

однаково — Березянка, є урочища Березняки, Березина, До двох дубів.



Назви урочищ та кутків у селах Мирський ліс, Чагарі, Пень ки, Пеньківка в Баламутівці та 

Бистрину, Поруб в Голубівці, Запуст, Коло терну, Коло грушки, Коло трьох верб стверджу ють 

наявність великих лісів, на обніжках яких росли кущі те рну, дикі груші, дороги були обсаджені 

вербами.

Маємо й історичні свідчення про ліси. Відомо, що іргачівські пастухи (с. Рогачі) спалили 

ягнятинський ліс на ділянці в милю завдовжки та півмилі завширшки.

Нарешті згадаймо, що Ружинщина належала до Поросся, а на Пороссі князь Володимир 

Мономах полював на диких коней та оленів. Отже, Ружинщина була справжнім лісостепом.

Правобережжя Роставиці являє собою рівнину, де зеленим килимом стелилися ниви й степ, 

луки соковитої трави. Тому-то в кількох селах залишилися назви урочищ Степ, хоч з неза-

пам'ятних часів на них не сіно косили, а колосилися ниви. Можливо, термін «степ» відповідав 

термінові «сіножать».

В ХУ-ХУПІ століттях на Ружинщині було багато пасік-хуторів, тобто лісових садиб, що 

тягнулися через усю Ружинщину в напрямку річки Тикич.

Вздовж Роставиці проходив так званий Чорний або Татарсь кий шлях. З південного боку 

Ружинщини пролягав торговий Караванський шлях, яким ще у XVIII столітті йшли каравани 

купців зі сходу до Галичини, Європи, Москви, а також валка ми тягнулися вози чумаків з сіллю. 

З давніх часів Ружинщина мала зв'язки з важливими пунктами, як от Паволоччю, Скви-рою, 

Погребищем, Бердичевом. До них було прокладено шля хи. Паволоцький і Сквирський стали 

згодом вулицями й пе редмістями Ружина - Баламутівки. Погребищенський тепер за крито, 

а Бердичівський втратив своє значення після того, як через Ружинщину пролягла асфальтова 

траса.

НАЙДАВНІШІ ЧАСИ

На нашій славній Україні є чимало затишних, милих куточ ків. Один з них, що згодом став 

називатися Ружинщиною, з давніх-давен вабив до себе людину ЯК красою ландшафту, так 

і багатством природи. Земля буяла рослинністю, ниви пишалися золотом пшениць, багатими 

урожаями проса та усякої пашні. Родючі грунти не потребувалн надмірної праці, кинута в ріллю 

жменя насіння давала добрий врожай кілька років, засіваю чись навіть падалішнім зерном.

Береги Роставиці та менших річечок, вкриті килимами со ковитої трави, були чудовими для 

випасу худоби. У водойми щах було повно різної риби. З моря сюди запливали осетри, білуга, а 

між водоплавною птицею були і лебеді.



Ліси були густо населені звір’ями: зубри, олені, лосі, вепри, лані привільно почувалися тут, 

водилися навіть дикі коні та забігали з пущ ведмеді й зубри, на річках селилися дорогоцінні 

бобри.

В надрах залягали поклади граніту, гончарної глини, що ставали для людей матеріалом не 

лише для будівництва, а й для всіляких виробів.

Тому не дивно, що ця місцевість з незапам'ятних часів, мо жна сказати, відколи зайнялася зоря 

людського життя, прива блювала до себе людину. Басейн річки Роставиці в доісторичні часи стає 

ареною життя етнічних колективів, житлами яких були вкриті береги не тільки цієї річки.

Німими свідками життя мешканців сучасної території Ружинщини від кам'яного віку до 

історичних часів є, звичайно, археологічні першоджерела: кургани, городища, вали, знахід ки 

фрагментів кам'яних та інших виробів, кераміки, людсь ких кістяків тощо. Такими пам'ятками 

глибокої старовини, в порівнянні з іншими місцевостями, територія Ружинщини до сить багата.

На теренах нашого краю археологами простежено сліди пе ребування людини за дві-три тисячі 

років до нової ери. У Білилівці в 1895 році зареєстровано три кургани. Один з них розко пано в 

1891 році. Тут виявлено обряд тілопокладення в могилу з черепом, посипаним червоною фарбою 

(охрою), а також полі рований кам'яний молот з двома обухами. Охрою посипали померлих в 

епоху кам’яного віку, а саме в часи верхнього палеолі ту, кам'яні поліровані молоти належать до 

епохи неоліту. Люд ність, певно, жила тут на переломі цих епох.2

Обстеженням берегів Роставиці археологом Гончаровим вста новлено, що на Ружинщині були 

поселення пізнього трипілля, які датуються третім тисячоліттям до нової ери.3 Сліди таких 

поселень — в Білилівці, на урочищі Отруби біля Пустохи, в Ягнятині. Є відомості, які не знайшли 

собі місця в науковій літературі, що одним археологом натраплено на сліди трипіль ської культури 

на території Ружина.4 У названих вище місцях виявлено шари скіфської доби.

У Бердичівському краєзнавчому музеї зберігається фотозні мок залишків жител трипільської 

культури поблизу села Білилівка. Зазначені культури характеризуються матеріалом, здо бутим 

при розкопках, піднятим з поверхні грунту, знайденим під час копання ям тощо.

Археологія знайомить нас із життям людини на Ружинщині в сиву давнину, з її побутом, 

знаряддями, будівлями, навіть почасти і зі звичаями.

Про будівлі жител трипільської доби довідуємося з фотознім ка, про який згадано вище, та 

пізнішого часу з доповіді археоло га Євгенії Махно, яка керувала розкопками поблизу Ягнятина.5 

Археологами встановлено, що типовим житлом поселень була велика наземна будова на 

дерев'яному каркасі розміром понад сто квадратних метрів. Каркас обмазували глиною.



На Ружинщині виявлено два скіфських поселення без штуч них укріплень, а саме в Ягнятині 

та на Отрубах поблизу Пусто хи. В Ягнятині, між іншим, знайдено меч і бойовий ніж, а також 

вузький залізний леміш. Скіфи, як відомо, мали вели кий вплив на культуру місцевих мешканців, 

які були хліборо бами, сіяли збіжжя не тільки на свою потребу, а й на продаж.

Гончаровим простежено також більше п'ятнадцяти поселень доби «полів поховань», серед них 

— біля Трубіївки і Карабчиєва по три, в Ягнятині й Плоскому по два, одне за Ружином та одне в 

Білилівці. Крім того, іншим вченим виявлено поселення тієї ж культури в Голубівці, Зарудинцях, 

Ревусі, Топорах. Роз відувальними роботами Бердичівського краєзнавчого музею

знайдено сліди трипільської культури та культури «полів похо вань» у Бистрику.

Поселення часу культури «полів поховань» розташовувались на лівому березі Роставиці 

рядками близько одне від одного. Знайдені тут матеріали свідчать, що камінь використовувався 

для печей, бо має сліди тривалої дії вогню, а також на зернотерки, грузила, біконічні пряслиця, на 

статуетки. З кістки вироб лялися предмети побуту — гребінці, дироколки тощо, а кераміка була 

переважно грубостінна, без орнаменту, з шерехатою повер хнею.

У травні 1912 році житель Бистрика Данило Осадчий, копа ючи глину, натрапив на кістяки 

чоловіка й жінки. Біля одного кістяка була сережка з металевою підвіскою. Скелети лежали 

поруч, а між ними було розкладено посуд — з правого боку мисочки від більшої до найменшої, 

з лівого боку — кухлички. В головах стояла вазочка (найбільша мисочка) з матеріалу чор ного 

кольору, пофарбована в червоний. В поясі лежала кулька (така, як на рахівниці) — пряслице.

Про знахідку було заявлено до Київського музею, і через деякий час із Києва прибув археолог. 

Але проводити розкопки далі не вдалося, бо ділянка, де вони велись, відійшла під при ватну садибу. 

Скелети було засипано, взято з поховання лише посуд та три зуби. Археологом констатовано, що 

це поховальне поле слов'ян V століття нової ери.

Кераміка, яка характеризує культури того часу, відзначає ться прямими високими вінцями, 

оздоблена защіпним орна ментом.

Археологічні знахідки яскраво характеризують життя часів «полів поховань». Тоді мав місце 

обряд тілоспалення. В. О. Місяцем знайдено вцілілу поховальну урну і фрагменти такої ж у 

Ягнятині, а також цілу в Голубівці. Урни чорного кольору, лисковані, орнаментовані косою 

сіткою.

Розмір поселення, в якому житла розташовувались рядами вздовж схилу, і насиченість 

культурного шару дають підстави припускати, що воно існувало довго, а знахідка біля Ягнятина 

амфори і порівняно пізнього часу форми посуду визначають верхню дату поселеня — УІ-УП 



століття нової ери, час, коли населення, можливо, внаслідок якоїсь катастрофи загинуло.

Знайдено також монети: в Плоскому — десять, в тому числі Марка Аврелія, в Ягнятині — Антонія 

Пія, тобто II століття, а на Отрубах — дві монети, Гордіана III та його дружини Транквіліни. 

Останню карбовано в м. Анхилії у Фракії.

Аналізуючи дані археології, бачимо, що трипільську куль туру змінила та, яку називають 

черняхівською, наших предків праслов'ян, що стали відомі античному світові за назвою анти. 

Анти зазнали нападів готів, гунів, аварів і, нарешті, увійшли до складу племен, які утворили 

Київську державу.

Археологічними матеріалами засвідчено, що людність Ружинщини жила, займаючись 

землеробством і скотарством, по части рибальством і полюванням. Тут уміли виготовляти по трібні 

знаряддя та прикраси з кістки та рогу, виготовляти спо чатку ліплений, а потім і на гончарному 

крузі, посуд. Згодом, коли навчилися виплавляти з болотяної руди залізо й викову вати лемеші, 

заступи, долота тощо, мотижне землеробство посту пилося місцем плужному. Жіноцтво пряло 

пряжу веретенами з кам'яними пряслицями, любило прикрашати себе намистом з кам'яних 

бусинок синього кольору різної форми й розміру — циліндриків, горошин, гирьок, середня з 

яких була оправлена в метал (бронзу).

Звичай спалювання померлих змінено на тілопокладення. Іноді поруч з господарем хоронили 

дружину (с. Бистрик). В II-III століттях нової ери життя на Ружинщині буяло, була широ ко 

розвинена торгівля з античним світом.

Але картина давнього життя Ружинщини була б значно яс кравішою, якби уся територія її була 

ще більш науково дослі джена.

Адже на Ружинщині зафіксовано чимало курганів, а саме: біля Пустохи один висотою 4-5 

метрів, по два у Голубівці та Бистрику, три в Білилівці, вісім в Топорах, один в Ревусі, бага то в 

Ягнятині. А скільки їх винищено часом або випало з поля зору дослідників, як от курган на полях 

Пустохи.

Ці кургани археологи відносять до скіфського періоду та часу черняхівської культури — епохи 

антів. В історичний про міжок між ними існували племена зарубинецької культури.

Жоден історик не висловив досі своєї думки про те, як нази валися ці племена. Але є підстави 

припустити, що то були ве лети. Священною твариною, якій вони поклонялися, був бик. В 

українській мові, крім слова «бик», є ще й слово «віл». У

деяких діалектах воно звучить як «вел». Безумовно, що воно одного кореня зі словом «великий», 

«велій» — по-слов'янськи.



Згодом, коли у слов'ян розвинувся релігійний культ, то в пантеоні богів був бог скота Велес 

або Полос. Ця назва семанти чно пов'язана зі словом «піл», «нон». Плем'я, що мало своїм тотемом 

вола, мало і Велеса.

Цілком логічно припустити, що це плем'я називало себе ве летами, вважаючи себе якісно і 

культурно великим. Цей етно нім, як сама назва, мало кому відомий, тому увійшов у науко ву 

літературу досить пізно.

Підсумовуючи оповідане про найдавніший період історії Ружинщини, слід відзначити, що 

ця територія була впродовж кількох тисячоліть ареною боротьби та співіснування місцево-

го населення з прийшлими племенами, що сприяло процесу взаємовпливів і формуванню 

поліетнічної спільності.

РУЖИНЩИНА  У ВЕЛИКОКНЯЗІВСЬКУ ЕПОХУ

Немало часу минуло від появи на історичній арені Ружинщини антів. Протягом чотирьох, як 

не більше, віків людність пе режила багато змін, трапилося чимало подій. І основною з них була 

поява на берегах Росі племені з назвою русь, рось.

Про росів оповідають, що то були велетні, яких коням було важко носити. Гадають, що вони 

прийшли з Приазов'я, з Ар танії. Називалося плем'я по-слов'янськи руссю чи россю, тому що 

асимілювало іранців, а саме Аланів Білих, тобто Роксола-нів чи їх потомків Роксолюнів. Тому їх 

країна замість Артанії стала називатися Ар Русів, а плем'я — русь. Це поки що гіпо теза.

Поява Русів на Росі та взагалі на Київщині була історичною подією великої ваги. Від племені 

рось стали називатися річки Рось та Роставиця. З ім'ям росів пов'язується і створення пер шої 

держави (княжіння). Князі Русі відзначалися великою ене ргією, войовничістю. Вони торгували 

з Візантією, хозарами тощо. Князі мали дружину з варягів та інших зайшлих людей. У війську 

були й місцеві чоловіки. Певний контингент таких воїнів давала й Ружинщина, оскільки вона 

творила узграниччя Київської держави, межувала зі степом, де кочували печеніги, торки, половці. 

Степовики нападали на пограничні землі Київ щини — Ружинщину і пустошили її. Тож треба 

було боронити ся.

Другим після археології важливим джерелом відомостей про Ружинщину є літопис історичного 

життя «Повість минулих літ». Літопис називає лише два городи Ружинщини — Ростовець і 

Неятин. Але насправді їх було більше.

Археологічними дослідженнями простежено городища трьох типів — круглі, овальні, 

чотирикутні. Відомості про них даю ться археологом Гончаровим у зніті про обстеження берегів 



Роставиці в 1946 році, археологічною картою 1895 року архео лога В. Т. Антоновича, археологом 

Фундуклеєм.

Круглі городища — трипільської культури, овальні належать добі київських князів, а чотирикутні 

— торкські. Археолог Гончаров зареєстрував у 1946 році городища: біля Білилівки — чотири, 

в Ягнятині — два, по одному біля Вербівки, Карабачиєва і в Рогачах. За Фундуклеєм, в числі 

шести берендейських городів були чотирикутні в Білилівці, Ружині, Ягнятині та Карабчиєві.

Внаслідок агресивної діяльності аварів, а пізніше печенігів, Поросся, а значить, і Ружинщина, 

дуже обезлюдніло. Київсь кий князь Ярослав Мудрий, щоб захистити свою державу від нападів 

і знищення, споруджує на узграниччі, яким було Порос ся, другу сторожову лінію городів. Так, 

в 1032 році він будує городи на Росі, залюднює їх полоненими поляками та вільними людьми зі 

своїх володінь. Тоді на верховині Роставиці з'являє ться літописний город Роставець. І Неятин, 

безумовно, з того ж часу. Учені локалізують його на одному з городищ Ягнятина на підставі 

літописного оповідання 1071 року, в якому сказано: «Воєваша половці у Роставця і у Неятина».

Неятин — один із городів із населенням, «не ятим у полон», а Ягнятин, можливо,— поселення 

поляка Ягна, ймовірно, по сад Неятина.

В Ягнятині в п'яти сотнях метрів від греблі виявлено горо дища часів Київської Русі, які 

розташовані одне навпроти од ного на високих (до 25 метрів) гранітних скелях правого і лівого 

берегів Роставиці. Правобережне городище складалося з ди тинця і посаду. Дитинець майже 

знищений розробкою граніт ного кар'єру. Зберігся лише незначний відрізок валу і рови в північній 

частині городища. Довжина валу — 50 метрів, шири на — 7, глибина рову — 4-5 метрів ари 

ширині 5-5,5 метра.

Вал прорізаний проїжджою дорогою до кар'єру. В побудові валу не виявлено будь-яких 

дерев'яних конструкцій, не виявле но і місця в'їзду в городище. Можливо він знищений під час 

прокладання дороги до кар'єру, бо якраз це місце найзручніше для в'їзду в дитинець. Розмір 

дитинця, коли він не був знище ний розробкою кар'єру, становив 62 саженя по кругу. Розвід кою 

встановлено, що поселення не обмежувалося дитинцем, а мало посад, який був обмежений з 

півночі двома балками, а зі сходу штучним валом й ровом.

В обрізах валу, а також на площі городища знайдено предме ти велико - князівського періоду 

ХІ-ХІІ століть.

Існування на місці Ружина города XIII століття можна аргу ментувати: 1) Антонович та 

Фундуклей мали підстави вбачати там городище, бо вся місцевість Ружина оточена древніми 

вала ми, тобто не XVIII століття, а значно раніше; 2) наявність під земного ходу від центра Ружина 



попід річкою в напрямку Карачиної гори: 3) в Ружині натраплено на археологічний матеріал, 

який свідчить про існування тут поселення, починаючи з 1 сто ліття, в VI-VII століттях, а також у 

ХП-ХШ століттях; 4) знайде но на правому березі Роставиці в садибі Ковальчука енколпіон XIII 

століття; 5) викопано Т. Пасічником на лівому бе резі річки біля центра Ружина голосник (посуд 

з покришкою без отвора). Вагомим аргументом є факт існування на околиці Ру жина урочища 

Карачина гора. Тюркозвучна назва цього урочи ща доводить, що тут жили тюрки, а значить тут 

треба шукати один з берендейських городків — форпост города у Київській Русі.6

В селі Рогачі зареєстровано овальне городище, яке має назву Замок. У XVII столітті село 

іменується Іргачевим. Своїм аванпостом він мав село Городок, яке в документах XVII століття 

називається Підгородком. До речі, тут є урочище Райки — тра диційна назва городських околиць; 

рай — так називався загородний дім князя.

На Пороссі, як засвідчено історичними джерелами, селили ся зі своєї ініціативи й на запрошення 

київських князів чорно-земці-тюрки, яких літопис називає чорними клобуками. На ступники 

Ярослава в 1060 році взяли великий полон з тюрксь ких племен: торків, берендеїв тощо. Сюди, 

на Поросся, в 1116 році переселяється багато торків та берендеїв, яких розгроми ли половці.

Кілька слів про городок в Білилівці. У самому містечку, в його центрі, біля церкви, там, де 

в Роставицю впадає річка Ситня, на лівому березі були простежені незначні рештки зем ляних 

укріплень, які вказують на існування тут городища. Пло ща його досить велика і тепер у більшій 

частині вкрита руїнами знищеного німцями під час Другої світової війни містечка. На правому 

березі Роставиці проти згаданого городища є інше горо дище, значно менших розмірів. На ньому 

— залишки оборон них споруджень, значна частина яких схована розпланованим парком*.

Ще одне городище виявлено біля Карабчиєва на лівому бе резі Роставиці в 600 метрах на захід 

від греблі. Воно має форму чотирикутника із заокругленими кутами, який оточено з пів денного 

сходу Роставицею, а із заходу — штучним валом і ро вом. Сучасна глибина рову близько чотирьох 

метрів, ширина — десять метрів. З усіх інших боків — ледве помітні сліди валу. Плато городища 

значно піднімається над рівнем води. Поміче но тут два культурних шари: великокнязівського 

часу і поль сько-литовського.

В тому, що це сторожові городища, упевняють і назви сіл та урочищ — трохи змінені, але 

явно тюрковидні, як от: Карабчиїв, Дерганівка, урочище Карачина гора, Білилівка. Вимова на зви 

цього села населенням з «і» як «и» після «б», тобто Билилівка, і написання цієї назви в одному 

з історичних документів доводять, що назва цього села походить не від слова «білий», а від 

тюркського імені, наприклад, Билий, Билукевич тощо, або й Вилило, бо був же Билилович Суган. 



Ім'я Суган явно не слов'янське.

Як називався городок, від якого збереглося чотирикутне го родище в Ягнятині, ні літопис, пі 

топоніміка не виявляють. Гіпотетично, це був літописний Куиі.лі., який історики шука ють між 

поселеннями чорних клобуків на підставі літописного оповідання 1150 року.

Як засвідчує Гончаров, у часи Київської Русі існувало в Яг нятині навпроти правобережного 

городища ще городище на лі вому березі Роставиці. До розробки Ягнятинського кар'єру скелі 

берегів були набагато ближче одна від одної, їх розділяв лише вузький яр, по якому між порогами 

протікала Роставиця. Го родище на лівому березі має чотирикутну форму із заокругле ними кутами. 

Плато його витягнуте зі сходу на захід і займає площу сім гектарів.

Отже, в той час, як бачимо, Ружинщина була заселена вна слідок колоніальної діяльності 

київських князів. Але терито рія Ружинщини не увесь час і не цілком належала до Києва. Південна 

її частина з городом Рогачовим входила до складу Пороського уділу і мала своїх князів. Рогачов з 

Юр'євом (нині Біла Церква) і Городечом (Кагарлик) у 1142 році було надано князем Володимиром 

своєму братові Ігорю, пізніше вже князь Юрій цей уділ віддав своєму синові Васильку. В 1169 

році Поросся бачимо в руках Володимира Мстиславича.

В слов'янське населення вкраплювалися і туранські елемен ти*. Одні з них прийшли до згоди 

з князями раніше, а інші (половці) ще тривалий час нападали на володіння князів, руй нували 

городи й села, забирали людей в полон, виводили стада ми худобу, як висловлюється літопис, 

«многі пакості деяша». Від них потерпало насамперед населення Поросся. Тому-то князі будували 

сторожові лінії, які підсилювали городками берендеїв, що приймали на свої груди перші удари 

ворогів. Ці городки були важливим захистом князівських городів і землі взагалі. Тому-то половці 

зруйнували їх в першу чергу.6

Чорні клобуки, оселившись на землі київських князів, жили в злагоді з корінним населенням. 

Берендеї мали отари овець, з вовни виробляли тканини, а коли нападали вороги, оружно обороняли 

київську державу і населення її.

Татарська навала, що насувалася зі сходу, як страшна хма ра, примусила населення сіл та городів 

України тікати світ за очі. В історичних джерелах засвідчено, що втікачі осідали в Галичині та в 

Прикарпатті. Там ми подибуємо села з назвами Ростовці та Білилівка. Назви прямо вказують на 

зв'язок цих населених пунктів з Ружинщиною.

Напад Батия був катастрофою для України і, звичайно ж, для Ружинщини. Чорний, або 

Татарський, шлях пролягав повз Роставицю. Усі укріплені пункти вздовж нього було обернено 

на руїни. Вороги поховали під ними захисників сіл і городів, мирних жителів, здобутки культури, 



зникли навіть назви бага тьох поселень.

Усі городи Ружинщини загинули в 1240 році. Наш край ле жав «за татарами», куди Данилів 

сип Шварно в 1261 році виру шив із каральною експедицією. Але серед скараних ним городів 

ружинських не названо. Крайнім містом, до якого дійшла і яке знищила експедиція, було 

Жидачів.7 Якщо його ототожнювати з селом Жидівці біля Бердичева, то ружинські городки, які 

розта шовувалися південніше, були б названі у літописі. Деякі городи, як от той, що стояв на місці 

Ружина, і той, що був біля Вербівки, не залишили пам'яті про себе навіть у назвах.8

Колишні посади й поселення біля городів також були схожі на картини зі страшних снів — 

суцільні згарища.

Люди, що врятувалися від татар в лісах, згодом поверталися на місця своїх колишніх поселень, 

відбудовували їх, зберігаючи давні назви. Так, жителі Ростовця оселилися на схід від зруйно ваного 

города, і їх поселення, яке стало називатися Роставицею, проіснувало до XVIII століття, а тепер 

є частиною Білилівки — Роставичкою. Вцілілі мешканці Ягнятина відновили своє посе лення. 

З Рогачова також залишилася частина жителів, а город став називатися Іргачевим, тепер село 

Рогачі.9 З документа піз нішого часу довідуємося, що на місці Ружина раніше стояло поселення 

Щербів. Чи це був город, чи посад — невідомо.

Не стало князів київських, не стало і пороських. Населення платило татарам подать пшеницею 

і просом. Але чи збирали її татарські баскаки*, чи представники місцевої верхівки — не 

встановлено.

На Житомирщині є села з назвами Баскаки. Очевидно, тут перебували татари, що виконували 

обов'язки баскаків. Певно, й на Ружинщині вони були, бо тут мешкало багато люду тюрк ського 

походження. Частина Ружинщини навіть дістала назву Половеччина.

Можливо, того часу Кариман (Лея), СИН Тугархана, як бли зький за вірою київському КНЯЗЮ, 

користуючись тим, що дово дився йому свояком, одержав па Пороссі Сквирський уділ.

ПЕРІОД РАННЬОГО ФЕОДАЛІЗМУ

Протягом понад сотні років від татарської навали до полови ни XIV століття Ружинщина не 

знала феодального гноблення. Якщо вищезгадувані нащадки Тугархана, тестя великого князя 

Святополка, і були володарями Сквири та всієї округи, що на заході сягала Ружинщини, то ще 

невідомо, чи володіння їх мало характер феодалізму і торкалося бодай якоїсь частини Ружинщини. 

А в 1392 році київський князь Володимир Ольгердович стверджує право нащадка Тугархана 

Юрія Івановича Половця - Рожиновського на уділ Сквири: Сквиру, Ягнятин, Триліси, Фастів.10 



Ця історична довідка підтверджується архе ологією. На чотирикутному городищі Ягнятина є шар 

культу ри польсько-литовського часу. А топоніміка свідчить, що кут ки села називалися Китай - 

город, Замістя. Отже, Ягнятин за литовської доби був значним укріпленням.

Є підстави твердити, що в XIV столітті (1387—1392) на Ру жинщині існували і городи Роставець 

та Неятин. У «Списку русских городов ближних и дальних» академіком М. Тихомировим вони 

згадуються як Ростовець і Неятин. Правда, ці го роди показано між поселеннями Чернігівськими. 

Але на карті Чернігівщини місця для них не знаходиться. Тому, що їх там і не було. їх треба 

шукати на Київщині, а саме на Роставиці, де були літописні городи Ростовець і Неятин. Навіть 

той факт, що в «Списку» Неятин названо Унеятином, свідчить, що мова йде про Ружинщину, бо у 

літописі перед назвою Неятин стоїть «у», яке відношення до назви поселення не має. Очевидно, 

що в «Списку» допущена помилка.

На місці Ружина в ті часи застаємо село Щербів, про що довідуємося з документа XV століття. 

Тоді Щербів і Радостів на річці Бистрин дослухали до Чуднівського замку. Треба ска зати, що не 

тільки згадані городи й поселення залишилися з того часу, а й Рогачі, Карабчиїв, Городок, бо й 

далі подивують ся поселення з такими назвами.

В цей час, який можна назвати переломним, перехідним до литовської доби, хоч і ('.пустошена 

була Україна, але життя не завмирало. Ми бачимо, що на Волині з руїн встають городи Данилів, 

Закам'янь, Шумети та інші. На Ружинщині також триває відбудова. Ті, що відбігли, ховаючись від 

татар по лісах та інших землях, повертаються до своїх попелищ. Не без того, що разом з ними або 

з власної ініціативи у цю «пустинь» йшли на вільне життя люди з Волині, Галичини, Полісся.

На Ружинщині з'являються отамани і де-не-де вотчинни ки. Отамани — сільська адміністрація. 

Вони зобов'язані були ходити на війну та на лови, платити подимщину***. Вотчинни ки, ймовірно, 

з діда-прадіда тримали певну ділянку землі, самі обробляли її. Населення ділилося на осадників** 

(тих, що осі ли на землі) та загородників, що прийшли пізніше, і, крім города, землі не мали, а 

також комірників, у яких своїх осель не було й вони тулилися в чужих коморах. Спочатку було 

вільно орати, хто де хотів. Лише згодом почали брати десятину. В селах, що належали замку, 

вимагали орати й жати 4 дні на рік.

На світанку феодалізму великий князь литовський Вітовт з метою оборони краю роздає великі 

ділянки землі з селищами, їх угіддями — дубровами, рудами тощо своїм вірним слугам. Брак 

історичних джерел не дає нам можливості впевнено ска зати, що й на Ружинщині були вірні слуги 

Вітовта, як от Пав ло на Полтві, Мукосій, Оліфер. Як такі й були тут, то результа ти їх діяльності 

знищено нападом Бдигея 1399 року. Відтоді не стало в Ягнятині поселення Рожиновських, 



зникли Ростовець і Неятин. Лише після того страшного погрому татар литовські князі будують 

замки, а саме замок у Чуднові. До замків відда ють прилеглі села. В числі замкових сіл, як уже 

згадувалось, саме до Чуднова належав Щербів.

Про цей час ми довідуємося з документів без дати. Але тому, що в ньому згадується КИЇВСЬКИЙ 

князі. Олелькович, який по мер 1471 року, ясно, що опис замків (Житомирського і Чуднівського) 

зроблено пізніше, після 1482 року. Тоді Менглі-Гірей своїм нападом СПУСТОШИВ Україну так, 

ЯК Ватий 1240 року, і вона протягом десятків літ лежала пустішою. Документ XV століття дає 

нам сумну картину спустошення краю.

У Щербові від колишнього населення та господарства не лишилося майже нічого. Тут ми 

не застаємо ні тяглих людей, ні посівного матеріалу, ні робочого інвентаря. Не було і різних 

категорій населення: данників, ловців, бобровників тощо.

У Щербові, як видно з опису замку, був один отаман і 13 слуг — путні, які, судячи з назви, несли 

службу зв'язківців, а може, і панцерні — військові. Половина з них були «убогі», які виконували 

чорну замкову роботу. В селах, що належали цьому замкові, подекуди з'явилися «нові люди», що 

або виси діли волю, або й ні. Тут мешкали емігранти-греки, які прожи вали на правах «врочників» 

— платили по дві копи* грошей з чоловіка замкові.

Крім Щербова, до Чуднівського замку належало поселення Радостів, де залишився один 

«старий» чоловік, тобто давній поселенець. Радостів стояв на річці Бистрик. Тому дослідник 

Яблонський ототожнює його з сучасним селом Бистрик.

До нападу Менглі-Гірея на верхній Роставиці, тобто на Ружинщині, було сім населених 

пунктів. Після того ця місце вість стала пристановиськом самих лише підлазних, які зво дили тут 

свої пасіки.

Отаманів змінили зем'яни, яким король дав «у державу до живоття» або на певний час села чи 

цілі округи, де ще не було заведено доброго господарства. Ще до 1502 з'являються волості, тобто 

адміністративно-економічні об'єднання. Волості згодом переростають у повіти або староства. 

У 1557 році видано устав про волоки. Він не одразу увійшов у життя. Населення на пропозиції 

платити від волоки гордовито відповідало незгодою: «Краще сплатити 20 грошей і піти, куди 

знаєш, ніж залишати ся в неволі».

Проте не минуло й двадцяти літ, як поволочний податок став нормою. Легко було сказати, а не 

так легко було піти: люди вже загосподарилися, мали коней, волів, дрібну худобу, мали пашню, 

знаряддя. Доводилось би кидати все це, крім того хату, садок і своє майно. Тому деякі, хоч і 

вабила їх воля, мусили залишатися на місці й працювати на феодала.



Після нападу Менглі-Гірея Щербів запустів і вся околиця стала називатися Пустиш. Щербів. 

Ллє це, певно, було зручне місце, і король Олександр (1505—1511) надає Щербів братам Левкові й 

Кіндратові Тивоновичам. Вони заклали тут поселен ня, яке, проте, запустіло й таким залишалося 

до 1568 року.

Відомим зем'янином-феодалом у Білилівці був Іван Зубрик, або Жубрик, як він пишеться в 

документах. 1530 року боярин черкаський Іван Зубрик «бил челом королю Сигизмунду, пове-дав, 

что теща его земянка Черкас Анна Гринкова записала ему, своєму зятю в вечное потомственное 

владение половину селищ своих в повете Киевском на имя Бьіхловцьі, Остапковцьі, Лисяновка, 

Новоставки. Так тоди и пасеки до тьіх селищ принадле-жньїе Черємошніо, в Радостове над 

Бистриком, в Остапове и во всех пасеках тех над р. Роставицею, як и над Гуйвою и Гуев-кою, 

каковую запись просим потвердить ему господарским лис том на вечность».

З інших документів видно, що Анна Гринкова мала підтвер джуючі грамоти від короля 

Олександра на ті ж села. Отож, на дання належить до часу більш раннього. Тому що Бихловці 

були на Роставиці недалеко від пасіки Черемошні, можна упевнено сказати, що мова йде про 

Білилівку.12 Зубрик продав Білилівку, і вона, як побачимо, опинилася в руках князя Корецького. 

Але попередником Корецького був, напевно, Фурс. Фурси — багата польсько-шляхецька родина.13 

У XVI столітті вона мала свої села на Київщині та Житомирщині. Якби Фурси не посідали 

Білилівки, то не було б назви річки й частини села — Фурсівка.

Чи в той час, чи трохи пізніше власником Іргачева був зем'я-нин Кішка-Стрижевський.14 В 

1545 році Рогачів одержав від королеви Михно Якубовський. А Гневоту Стрижевському він 

перейшов не пізніше 1562-81 року. В 1602 році Іргачів належав брацлавському воєводі князеві 

Збаразькому. До речі, Збаразькі скуповували маєтки у князів Трубієвських, тому, можливо, з того 

часу на Ружинщині село Трубіївка.

Кішки-Стрижевські були заможними панами Брацлавщини. Тому вони від Тивоновича 

дістають Щербів, який через та тарські наскоки знову запустів, Треба сказати, що зем'яни не 

могли справитися З завданням оборони краю і тому пізніше великі князі литовські, а пізніше 

королі польські піддавали їм у феод землі з селами та угіддями великим князям.

РОЗВИТОК ФЕОДАЛІЗМУ

В другій половині XVI століття сталася подія, яка чітко по значилася на долі населення 

Ружинщини. Прилучення України до Польщі в 1569 році стало стимулом колонізації «пустинь» 

українських і водночас запровадження феодального ладу. Не ста ло границь між Україною і 



Польщею — населення польської держави від магната до кметя** буйною хвилею ринуло на 

Укра їну в надії на щасливе життя. Чутки про родючість української землі швидко поширилися 

по всій Польщі. Магнати, сподіваю чись випросити у короля значну частину «пустинь», шляхта 

в надії влаштуватися біля магнатів, кметі, що сиділи на біднень ких грунтах Білорусії, Полісся і 

Польщі, щоб позбутися важкої праці на пана і сісти бодай на деякий час на волі — всі рушили на 

білоцерківські, уманські, брацлавські та пороські простори.

Емігранти сподівалися знайти захист у замках, які подекуди почали відбудовуватися. Але у 

XVI столітті татарські напади були частішими і жорстокішими, ніж в інші часи. Пересвідчив-

шись в тому, що зем'яни не можуть оборонити край від воро жих нападів, королі польські вдалися 

до послуг магнатів русь кого походження. Спочатку землі Волині переходять до рук кня зів 

Острозьких, Заславських, Вишневецьких, Збаразьких, а 1507 року князів Збаразьких вже бачимо 

й на Брацлавщині, князя Острозького — в Чуднові, в 1508 році князя Корецького на Олевщині. 

Черга прийшла й до Ружинщини. Король Стефан Баторій дає князеві Кирикові Ружинському 

за військові заслуги в 1581 році Котельню, а в 1591 році Кирило Ружинський разом зі своїми 

братами набуває всю Ружинщину.

Щербів, як ми бачили, держав Гневот Дмитрович Кішка-Стрижевський. В 1591 році він віддає 

його князеві Ружинсько му. Роман Ружинський зі своєю дружиною Софією одержав Карабчиїв, 

а Адам Ружинський купив місто Паволоч, тоді до Паволоцької волості належала частина 

Ружинщини.

Ружинські — родина дрібних князів Волинського Полісся, що мала своїм гніздом Ружин біля 

Ковеля, — руського похо дження, хоч згодом Роман писався Наримунтовичем, тобто по-томком 

литовського князя Наримунта.15

Князі Ружинські — Кирик, Роман і Адам — були членами львівського православного братства, 

яке боролося проти споль щення українського народу, але вони, за висловлюванням «Треноса»** 

Мелетія Смотрицького, стали тим адамантом, сяйво якого згасло через зраду своєму народу.

Кирик Ружинський називався «вождем козацьким» чи не тому, що мав у Котельні 150 козаків, 

чи тому, що був свояком отаманові Запорозького війська Остапу Дашковичу, якого в літописі 

Самовидця чомусь названо Ружинським. Але Кирик Ружинський разом з таким же зрадником 

свого народу Яремою Вишневецьким воював проти справжнього вождя українців Наливайка, за 

що, певно, заслужив ласку короля.

Про моральні засади князів Ружинських свідчать судові спра ви, з яких видно, що вони 

постійно кривдили, грабували сусі дів. Так, зем'янин Стрижевський у 1598 році позивав Кирика 



Ружинського за часті наїзди на його маєтки у Паволоцькій во лості.

Верховина Роставиці — Білилівщина дісталася Богушеві Корецькому. Князь Корецький — 

нащадок литовського князя Деметрія (Бориса) Ольгердовича. Він з діда-прадіда був магна том, 

володів великими латифундіями на Волині. Місто Корець — родове гніздо Корецьких. Богуш 

Корецький був старостою Житомирським, а потім Брацлавським і Черкаським.16 У 1585 році 

Корецькии купив Білилівку, що тривалий час лежала на Чорному шляху урочищем, почав 

розбудову її.

На Ружинщині був ще один город — Рогачов, який за литов ської влади називали Іргачовим. 

Він розташовувався на річці Оріховатці або Горіховатці, належав ТО до Вінницького повіту 

Брацлавського воєводства, то до Київського повіту Київського воєводства. З 1602 року Рогачів 

був у руках князя Збаразького, а в 1641 — належав Вишневецькому.

Містечками були Карабчиїв, Ружип і Ягнятин, що належа ли до Паволоцької волості князя А. 

Ружинського. До біскупщини, крім Погребищ, тридцять сіл, в тому числі Підгородок, сучасне 

село Городок, Сахнівці — тепер Сахни. Плоске осадив Білокриський, але, очевидно, на суворому 

корені (порожньому місці), бо назву село дістало від зем'ян Плоських.

Щербів за влади Стрижевського був волосним центром. Пра вда, волость ця була дуже маленька. 

А коли його купив князь Ружинський, то Щербів був «пустинею». Це пояснюється тим, що тоді 

не тільки Ружинщину, а й усю Україну можна було назвати «Пустинею». Тому-то Ружинський 

не зразу будував замок і місто, яке назвав у пам'ять про своє родове гніздо Но вим Ружином. В 

офіційних документах Ружин довго називався Скоргородок.17

Ружинський купив не тільки Щербів, а й усю округу, що об'єдналась у волость. На Ружинській 

волості бачимо села Баламутівку, Пустоху, Бистрик, Війтовці (Роставицю). Ці села виникли 

внаслідок колонізації Ружинських. На тери торії Ружинщини були села, які зникли, не залишивши 

по собі сліду. Відомо лише, що на річці Бистрик було село Радостів. До сіл Ружинщини належали 

Собольки. Це село за гинуло 1682 року.

Богуш Корецькии купив не тільки руїни Білилівки, а цілу волость. З сучасних сіл Білилівщини 

лише Дерганівку можна вважати поселенням часів Роставця і Черемошу та Черемошки, що 

згодом стало Голубівкою. Решта сіл виникли внаслідок колонізаційної політики Корецьких. Син 

Богуша Корецького Яхим збудував у Білилівці замок і місто, а дружина його Анна Ходкевич на 

кам'яних стінах зруйнованої церкви надбудувала дерев'яний верх. Ходкевичі були католиками, 

але є відомості, що Анна прийняла православ'я. В той час, коли панував католицький фанатизм 

і польський шовінізм, випадок рідкісний. У митрополита Петра Могили записано цей факт як 



диво.

Щоб побудувати укріплені пункти — замки та міста на уро чищах, як от у Білилівці чи пустинях 

Щербова з ратушами, цеховими будинками, винницями, корчмами, броварнями та фільварками, 

запровадити феодальний лад, князям Ружинським та Корецьким, як і всім феодалам того часу, 

передусім бракувало робочої сили. Але ця сила прибувала, як навесні вода в ставу. Джерела 

свідчать, що людність цілими сім'ями й на віть селами втікала з Волині, з маєтків Заславських, 

Острозь ких, Корецьких, з Поділля, а саме з Немирова, з Полісся, з Галичини тощо.18 Вони осідали 

в Ружині та Білилівці. Значна кількість втікачів затримувалася саме тут тому, що, по-перше, тут 

будували замки, які давали захист від ворога, і тому, що місцеві князі ловили людей, затримували 

їх, а тих, хто не хоті ли зоставатися, били, навіть вбивали. Запевне, це робили кня зівські слуги, які 

за німецьким правом називалися війтами.

Війтам платили п'ять кіп* грошей за кожне осаджене село. Вони осаджували села і на себе, тобто 

на свою користь. Подат ків війти не платили, мали вільний в'їзд в ліси і дозвіл на риболовлю.

Про те, що посада війта існувала на Ружинщині, свідчить назва села Війтовці, тобто село війта, 

який його осадив. Іноді війти називали село своїм ім'ям. Так, війт Анни Ходкевич Огій в 1619 

році осадив село й нарік його Огіївці. Коли Голуб, очеви дно, також війт, на руїнах Черемошки 

осадив село, то воно стало називатися Голубівкою.

Міста мали свої передмістя: Ружин — Баламутівку, Білилівка —Дерганівку. Дерганівка — 

стара назва. Значить, люди поселилися не на «суворому корені», як от Баламутівка. Чи разом з 

князем Ружинським прибув його підручний на прізви сько Баламут, чи він був з Баламутівки на 

Галичині або По діллі — про це немає відомостей.

Ягнятин і Карабчиїв були невеличкими містечками, тому передмість не мали.

Чи мав передмістя город Рогачов, або Іргачов, не знаємо. Біля Рогачів є село Чехова. Форма 

назви дозволяє припущення, що так називалися урочища. Отже, якщо Рогачів мав передмістя, то, 

можливо, від нього залишилося урочище, яке згодом стало селом.

Прізвище Осадчий, поширене в Бистрину, натякає, що пре док його прибув, мабуть, із заходу і 

тут осадив на річці Бистрик село, яке названо так, як річка.

Вільнополе — так називалося урочище. А називалося це поле вільним тому, що за нього не 

платили податку. Від нього звіль нялися тільки війти або «НОВІ люди». Ясно, що село з тих ча-

сів.

Внаслідок колонізаційної експансії виникло село Княжики. Назва свідчить, що це осада князя, 

а саме Корецького. В Княжиках є куток Фурсівка, бо то поселення людей з Фурсівки, частини 



містечка Білилівка. На грунтах Княжиків осіли вті качі з Немирова на Поділлі, і ця частина села 

стала називатися Немиринці. Згодом Немиринці стали окремим селом.

Невідомо, з якого часу втікачі з околиць Старого Костянтинова — сіл Прилипни і Костянець, 

які були зруйновані татара ми в 1593 році, прийшли на Ружинщину і заснували Прилип ни на 

місці Черемошки та Костянець — Юзвина (тепер Йоси півна).

Селились на Ружинщині й втікачі з Заславщини. Того ж 1593 року татари спалили Топори на 

Заславщині. Тому на Ру жинщині маємо село з назвою Топори.19

Зарудинці — люди, які прийшли з села Заруддя на Теофіопольщині*. Те, що вони прийшли не 

з іншого села з такою ж назвою, свідчить прізвище Мовчан, яке поширене в теофіопольському 

Зарудді.20

Порівняно з Ружинським та Корецьким, місцеві пани Білокриський та Трубіївський були 

нижчого рангу. Але ці шляхтичі скористалися владою і собі випросили право осадити людей. 

Білокриський на руїнах Плоского, а Трубіївський біля города XIII століття, може, на руїнах 

посада, назва якого не збереглася.

Люди тікали з усіх усюд, щоб сісти на волі. А на Ружинщині вони зустріли землевласників, 

які потребували робочої сили і за дозвіл осісти на їхніх куплених чи загарбаних ними землях 

вимагали якщо не плати, то роботи. Не всі згоджувалися пла тити або відробляти і тікали далі. Але 

інші мусили погоджува тися працювати на пана. Ці люди називалися тяглими, а їх підсусідки, що 

не мали власної хати і не сиділи на дворищах, працювали на пана по три дні. Крім роботи, треба 

було платити по вісім литовських грошей воловщини, а хто не мав волів — то вісім грошей так 

званої «отверщини». Платили по три гроші, два каплуни, двоє курей та десять яєць сторожового 

та порохо вого збору. Підсусідки — половину цього. Крім того, була деся тина, тобто десята 

частина господарського доходу, свинний, подекуди овочевий податки. Вимагали також два відра 

меду, куницю, а з усієї громади — ялівку, з більшої — дві, по дві-три фури з попелом* возили аж 

до Бугу.

Податки не зменшувались, а збільшувались, бо зростала їх кількість. Не дивно, що «нові 

люди», висидівши шість-десять років на волі, зривалися з місця й шукали нового.

Потреба в робочих руках була настільки пекучою, що земле власники вдавалися до заходів, які 

не можна назвати ні закон ними, ні моральними. Вони утворювали штат іміграційних аген тів, яких 

називали викотцями. Такі агенти заїжджали в села, де панщина набридала людям, підмовляли 

їх переселитися на вільні землі свого пана. Траплялося, цілі села зі своїм скарбом рухалися за 

викотцем. Їх наздоганяли, били, повертали назад, але комусь вдавалося усе-таки втекти.



На Ружинщину, крім українців та поляків, прибувало чи мало люду інших національностей. 

Тут були вірмени, волохи, євреї, туранці. Відомо, що в Білилівці були татари. До нашого часу 

вціліла будівля з каменю, яку дослідник Похилевич вва жав за споруду XIII століття, а археолог 

Гончаров встановив, що вона з XIV ст. Це — турецька мечеть. Також у Білилівці при дорозі на 

Бердичів Похилевич зафіксував сліди вірменсь кої церкви. Про наявність волохів і пилипонів** 

скажемо піз ніше.

Ще не могло розвинутися як слід фільваркове господарство, бо населення було небагато, а 

частина його ще сиділа на волі. Не одразу головною статтею прибутків власників землі стало 

рільництво. Вони переважно складалися з уходів. Уходництвом займалися здебільшого зайшлі 

люди, так звані севрюки. Тут їх називали ловцями.

В лісах була сила-силенна звірів: зубрів, лосів, оленів, диких коней, диких свиней, ланей, 

диких кіз, лисиць, зайців, а на річках — безліч бобрів та водоплавної пташини. Навіть лебеді. 

Траплялися й ведмеді. Полюючи, убивали звірини стільки, що всього м'яса не використовували, 

а брали тільки шкури, риби також було надзвичайно багато. Крім місцевої, з моря заплива ли 

осетри, білуга.

Все це багатство належало феодалові, а ловці одержували лише якусь частку. Приміром, 

ловцям давали десятого осетра, а білуги — жодної; пани іноді дозволяли ловити звіра та рибу 

за плату. Коней було стільки, що їх всіх не використовували, а виганяли в степ, щоб випасалися. 

Вони дичавіли, плодилися там. Коли була потреба в конях, то їх відловлювали. Пан давав одного 

коня за двох впійманих. Особливо славилася кіньми Білилівка.

Прибутковими були лови бобрів. Бобровикам платили по три-чотири гроші, а в рік по чотири 

копи грошей.

Крім того, у феодалів були поташні, так звані «буди», селіт рові майдани або бурти. Завідували 

цими підприємствами буртники, в корчмах працювали корчмарі, у винницях — винники, в 

млинах — мірошники, а при них робочі люди — пахолки. Від усіх галузей свого господарства 

феодал отримував прибутки.

Деякі господарі одержували право на ділянку в лісі, де вони будували хати і заводили власне 

господарство. Такі господарс тва називалися пасіками, а пізніше хуторами.

Ремісників у селах майже не було. Якщо хтось умів шити чоботи або був теслею, то це 

розглядалося як побічний заробі ток. В містах жили ковалі, шевці.

Запровадивши феодальний порядок, утворивши апарат експ луатації й поневолення робочого 

люду, князь Кирик Ружинський у Ружині не жив. Ружин був у заставній державі у Романа Кевлича 



та його дружини Комаровської.21 Але населенню од того не легше було. Пани сварилися за межі 

своїх маєтків і влаштовува ли наїзди на своїх сусідів, з якими позивалися, — вони мордува ли, 

вбивали людей, грабували їх. Так, у 1602 році брати Кирика Ружинського Роман і Адам разом 

з Кевличем напали на місто Черемошню біля Погребищ, маєток князя Корецького.22 Своїми 

наїздами й жорстокостями вславилися дружина Романа Ружин ського Софія та князя Корецького 

Анна. Суперечка за межі воло дінь між Кириком Ружинським та Богушем Корецьким тривала з 

1602 року.23 В судових справах зафіксовано, що ці князі постій но займалися загарбанням чужого 

добра. В наїздах мусили брати участь і дворові люди князів, а люди тих маєтків, на які князі 

нападали, мусили боронитися й гинути.

БОРОТЬБА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗА СВОЮ БОЛЮ

Тяжка праця на пана і свавілля поміщиків робили життя кріпака нестерпним. Народ зубожів 

матеріально і був пригні чений морально. За висловом Самовидця, кріпак у своєму домі нічого 

не мав, крім жінки. А сумної слави коденський кат Стемпковський цинічно заявляв, що кріпак не 

має нічого власного, крім душі.

Без суду стинали голови за провини проти короля і віддава ли людину на суд того пана, проти 

якого вона завинила.

Нарешті терпець народу увірвався. Раз у раз вибухають на родні повстання під проводом таких 

вождів як Косинський, Наливайко, або й без них, як в 1643 році в маєтку Кирика Ружинського в 

м. Котельні. Князів Ружинських і Корецьких на той час на Ружинщині не було. їх місце заступили 

польські магнати: в Білилівці — Катерина Потоцька,24 в Ружині — Калиновський, в Ягнятині — 

Замойський, в Рогачові — Вишне венький. Обопільна ненависть і боротьба поміщиків-поляків і 

кріпаків-українців загострилася до краю.

Під час боротьби Богдана Хмельницького за волю українсь кого народу Ружинщина не була 

ареною боїв, але всі перипетії цієї боротьби дошкульно відчувалися на її населенні. Ружинщи-

на на той час поділялася на дві зони — козацьку і польську. Ружин зі всіма східно-північними 

околицями належав до коза цької зони, а решта території з Білилівкою та Іргачовим — до 

польської. Всі, здатні носити зброю, увійшли до складу Паволоцького полку не тільки з Ружина, 

але й з польської зони. Перші — відкрито, другі — тікали. Населення з польської зони подало ся 

на схід, щоб не бути кріпаками, а вільними козаками.

Кривава сторінка історії Ружинщини того часу — Калиновський і Тишкевич із сорока тисячами 



війська після нещасливо го для українців бою під Берестечком 1651 року ввірвалися до Ружина та 

Паволочі й винищили беззбройне населення.

В 1914 році через Ружин прокладали бруковану дорогу. Біля колишнього замку під час 

виконання земляних робіт натрапи ли на купи людських кістяків. Тут загинуло населення Ружи-

на, яке шукало захисту в замку, але козаки одійшли далі на схід, а беззахисне населення — діти, 

жінки, старики — було безжально винищено озвірілими шляхтичами.

Після цього кривавого епізоду Ружин у хроніці боротьби українського народу за волю не 

згадується. Але згадується Ягнятин. Як тільки зорганізувався Паволоцький полк, до нього 

вступили і боєздатні чоловіки з Ягнятина, які брали активну участь у боротьбі.

Ружинщина лежала на шляхах військових переходів поля ків, козаків, татар. Хоч Ружин та 

міста Ружинщини не згаду ються в хроніках того часу, але згадуються Біла Церква, Фас тів та інші 

пункти, що мали зв'язок з Ружинщиною.

Кожне військо, чуже і своє, шукало тут провізії та фуражу, а татари, крім того, і ясиру. Коли 

історики говорять, що Укра їна під час руїни запустіла, лежала, за висловом гетьмана Те тері, 

подертою, то це цілком стосується й Ружинщини. Насе лення потрапляло під меч ворогів. 

Господарства марнувалися: ні насіння, ні тяглової сили, ні реманенту не залишилося, поля 

облогували, не було кому і чим робити. Але тому, що мешканці Ружинщини зберегли назви своїх 

населених пунктів, ясно, що хоч маленька купка людей якось переховувалась. Чим і як жили 

вони, важко сказати. Є відомості, що тут живилися половою. Мандрівник, який добирався до 

Немирова з Паволочі, опові дає, що скрізь він бачив зруйновані села та кості людські. Ідучи до 

Немирова з Паволочі, минути Ружинщини він не міг.

Землевласники, які одержали Київщину, не мали засобів ре ставрувати зруйновані господарства 

— ні інвентаря, ні робочої сили не було. Люди, що залишилися в селах, були так вороже настроєні 

проти панства, що ніхто й ніщо не могло примусити їх працювати на нього. Вони воліли тікати 

світ за очі, хоч не бути кріпаками, і не тільки ружинці, що вважали себе вільними ко заками, а й 

білилівчани, рогачівці не хотіли втрачати волі.

Не тільки внаслідок військових дій, каральних експедицій Ружинщина, як уся Україна, 

обезлюднювала. Протягом XVII століття Ружинщина зазнала кілька татарських нападів.25 Цілі 

округи, латифундії таких магнатів як Острозькі, Заславські та інших були спалені, знищені, 

людей там зовсім не було або було дуже мало.

Внаслідок цих набігів, як повідомляс документ 1683 року, в Ружині, Баламутівці, Бистрину, 

Війтівцях (Роставиці), в Собольках, Карабчиеві, Ягнятині, Вербівці й Трубежівці (Трубіївці) це 



залишилося «ні халупи, ні жодного чоловіка».

Про розмах цього знищення красномовно оповідає літопис Самійла Величка. «Бачив я, — пише 

він, — багато городів, замків безлюдних, опустілих, валів великих, як гори, що були насипані 

працею людською, бачив руїни стін, що притулилися до землі, покрилися цвіллю, обросли 

бур'яном, де гніздилися гади та черви, бачив покинуті пустими розкішні степи укра їнські, широкі 

долини, прекрасні ліси і дуброви, великі садки, річки, стави, озера, що поросли мохом, очеретами 

та бур'яном, бачив на різних місцях багато людських кісток, для яких по кривалом було небо 

одно, бачив і питався розуму свого: хто були вони? Ось вона, ся Україна, яку поляки називали 

раєм світу польського, ся Україна, прекрасна всяким добром, багата наша Батьківщина, що вісті 

втратила про перших своїх мешка нців, предків наших, Україна малоросійська, повернена богом 

в пустиню ».

З перших років війни під проводом Богдана Хмельницького зі східної Волині та інших 

місцевостей люди рушили в козаць ку зону, щоб звільнитися від панщини; ставши під прапор 

Бо гдана, зажити вільно. Тепер польський уряд став закликати їх під регімент Куницького, який 

став гетьманом. Його називали головним осадчим. Куницький послав своїх людей на лівий берег 

Дніпра заохочувати люд вертатися в колишні поселення та за сновувати нові.

Люди, що під час небезпеки втікали до Дніпра, не могли забути про свій рідний край, в роки 

«Руїни» вони поверталися з-за Дніпра на рідні попелища. Вони підмовляли й лівобережців 

приєднуватися до них. Гадаємо, і на Ружинщину прибуло чимало люду з Лівобережжя. Про це 

свідчать прізвища Прилу цький, Орільський, Сабадаш, Харківський.

Така багата земля, незважаючи на лихо, яке тривалий час панувало на ній, не могла не 

вабити до себе людину. Сюди при ходили з усіх усюд кріпаки і козаки, а також польські панки, 

які намагалися завести феодальне господарство, почали приби рати до рук осіле населення, 

намагалися експлуатувати його, а люди починають знову розбігатися.

В цей час вславився своїм захистом робочого люду фастівсь кий полковник Семен Палій. До 

нього втікали переважно ті, що втратили все, навіть сім'ю. Вони нічого не мали, навіть одежі 

доброї.

Ось як про них розповідають: «Коли приїхали, стали на май дані, то біля нас скупчилися, наче 

коло ведмедя, усе козаки паліївські, а усе обдертуси, безштаньки, на іншому й клаптя сорочки не 

знати, дуже страшні: чорні, наче арапи, а лихі, як собаки, так і рвуть усе з рук».

Інший сучасник, московський священик Лук'янов, проходя чи через Україну того часу, як 

полковник Семен Палій почав уже заселяти південну її частину, оповідає, що як він виступив з 



Паволочі, останнього поселення Палієвого маєтку, який недавно з'явився, то п'ять днів дороги 

до Немирова йому випало йти справдешнею пустинею, де були колись красиві міста і великі 

села; там тепер не можна було стріти «ні людської хати, ні люд ського виду», тільки дикі кози, 

вовки, лосі та ведмеді сновигали по краю, в якому подекуди траплялися сади з яблуками, слива-

ми, грушами, волоськими горіхами. Земля ця здалась Лук'янову такою гарною, що він назвав її 

золотою, але татари не давали нікому селитися на ній. Ось як про це оповідають: «Трудно опи сати 

пером ту нелюдськість, яку зі своїми свавільними татарами чинив син Дзяун-бея (в с. Германівці 

1711 року). Город пограбу вав, спалив, обивателів погнав у ясир, дівчат-підлітків ґвалту вав і 

потім кидав у вогонь, мало не п'ятдесят немовлят відірвано від грудей матерів і кинуто у вогонь, 

деяких з них роздирали навпіл або, взявши за ніжки, розбивали голівки об стіни. Вин них не було 

покарано. Візит султана Муртаза-ага твердив, що татарам дозволено обертати міста, містечка, 

села на попіл і бра ти ясир на обширі від Росі до Тетерева і Дніпра».

Ненависть до польських визискувачів, надія на козацтво, особливо на Палія — заступника 

інтересів загалу — ось харак терні риси настроїв більшості населення.

Паліїв небіж Чеснок з п'ятдесятьма козаками увірвався до міста Білилівка в двір поміщиці 

Ласької, побив урядників, зруй нував бурти, а селітру з них та іншу здобич відправив у Фастів.

Є свідчення, що у Білилівці був сам Палій. Може, він був і в Топорах, бо там є урочище 

Паліїха.

1704 року Палій під Бердичевом погромив польське військо під командуванням Якова 

Потоцького, а далі на перепоні йому став Мазепа, який тривалий час перебував табором біля 

моги ли Перепетиха, а потім під Паволоччю. З Наволочі він перейшов у Бердичів і тут заарештував 

Палія. Союзники Мазепи шведи, витоптуючи пашню, забираючи провізію та фураж, спалюючи 

хати та мордуючи людей, пройшли через Бердичів і Ружинщи-ну за Дніпро. Слідом за ними 

йшли поміщики.

ГОСПОДАРСЬКІ ТА КУЛЬТУРНІ ЗМІНИ

У XVIII СТОЛІТТІ

Після занепаду внаслідок бойових дій, переходів військ укра їнських, російських, польських, 

шведських та нападів татар ських і турецьких на початок XVIII століття починається пері од 

відбудови.



Що являла собою Ружинщина в першій чверті XVIII століт тя? Відомості про населення маємо 

з 1714 року, тобто через 25-30 літ після того, як помішики стали вести тут свою колоніаль ну 

політику. За даними 1714 року в Ружині було сто дворів. В Баламутівці — 60, в Бистрику — 40, 

а в присілці його Веселівці - 20, у Війтівцях (Роставиці) — 40, в Карабчиєві — 105, в Плоскому 

— 20, у Мовчанівці — 6, в Топорах — 40, в Рогачах - 14, у Білилівці — 90, в Немиринцях — 27, 

у Княжиках — 40, в Дерганівці — 45, в Білилівці — 90, в Немиринцях — 27, у Княжиках — 40, 

в Дерганівці — 45, в Городку — 30, Сахнах — 40, в Царівці (Вільнопілля) — 12, в Голубівці — 

50. Про інші села чомусь нема відомостей. Але такі як древній Ягнятин або Трубіївка в той час 

існували також, бо мали старі церкви.

Не було ще Ревухи, Мар'янівки, Кордонівки, виселка Котелянка, старий Костянець не 

називався ще Юзвином, а Прилип ни перестали так називатися. Можливо, Чехова і Вільнеполе 

були селищами. Не стало Собольків, а біля селища постало сільце Пустоха.

Зникло сільце в урочищі Лубки, де нібито жили татари, та кож в урочищі Селисько біля Топорів, 

а від города Іргачів за лишилося невеличке сільце Рогачі,

Свідченням відродженая СІЛ на Ружинщині Є відомості про побудову церков. У Ружииі була 

церква а 1721 року, в Карабчиєві з 1722, в Топорах — також з 1722, в Княжиках — з 1730 року, 

в Сахнах — з 1733, в Бистрину з 1736, в Баламутівці — 1740, в Трубіївці — 1740, в Трубіївці — 

1740, в Мовчанівці — 1744, в Плоскому — 1746, в Ягнятині на місці старої — 1779, в Рогачах 

1760 на місці древньої, в Березянці з 1793 року. В Немиринцях була стара церква, що стояла до 

1824 року.

Коли в XVIII столітті (20-30 рр.) церкви були майже в кож ному селі, то і населення в них було 

чимало. Але на початку цього століття Ружинщина являла собою не таку картину, яку можна 

уявити собі на підставі даних 1741 року. Кількість дво рів у селах характеризує лише інтенсивність 

колонізації феода лів. В той час перше місце на Ружинщині за кількістю населен ня посідала 

Білилівка. Певно, це поселення зазнало менше лиха, ніж Ружин та Іргачів. У Білилівці в XVII 

столітті вирувало життя: було дві церкви, крім вірменської та, можливо, магоме танської мечеті. 

У 1701 році в Білилівську церкву, очевидно, не монастирську, було призначено паволоцького 

священика Павла Єрусалимського. 21 липня відбулися вводини дворянки Ласької в права 

дідички Старої і Нової Білилівки. Таких назв своїх частин Білилівка не має і ніхто не пам'ятає, 

щоб так називали ся кутки чи вулиці. Відомо, що в Білилівці після відбудови міста були замістя 

Ситня і Фурсівка та передмістя Роставець і Дерганівка. Очевидно, назви Стара і Нова Білилівка 

залишали ся з XIV століття, коли це був город, а в городах такі назви звичайні. А може, ця назва 



не прищепилася, як не прищепила ся назва Новий Ружин.

У 1708 році Білилівку разом з іншими маєтками в інших місцях вдова Матвія Глембоцького 

віддає в заставу Станіславу й Катерині Лукашевським. Білилівка на якийсь час перестає бути 

центром латифундії, бо не вся Білилівщина, а лише Білилівка стає власністю Глембоцьких, 

які мали села на Овруччині та Київщині. Чи були Глембоцькі нащадками Конєцпольського — 

невідомо, але від нащадка цього магната до князя Юрія Любомирського у 1725 році переходять 

городи Паволоч та Ко тельня, колишні маєтки князів Ружинських та сорок вісім сіл, що належали 

до них. З того факту, що 13.04.1725 року Юрій Любомирський пише прохання на право побудови 

винниці в Білилівці, ясно, що в числі поселень, одержаних ним, була і Білилівка.

Білилівка називається вже не селом, а містом. На лівому березі Роставиці Любомирський 

відбудовує місто, а правобере жне передмістя не входить до білилівських володінь, бо ще 1752 року 

Роставиця називається селом Житомирського повіту, яке мало старосту. До білилівських володінь 

не входять Голубівка, Огіївка, Черемошня. Ці села належали 1725 року Т. і В. Глуховським, які 

одержали їх в спадщину. До того ж Любомирсь кий 9.03.1725 року скаржиться, що В. Глуховський 

привлас нив собі селище Огіївку.

В Ружині на руїнах міста і замку князя Ружинського Любо мирський будує місто, яке стало 

волосним центром (ключем). Ружин з околицями називається ще князівством, В Ружині з'я-

вляються адміністратор, стольник, війт та інші службовці.

Південна частина Ружинщини належала магнатові графові Ржевуському. Йому належали 

і Рогачі. За Ржевуського постає спочатку слобода, а згодом село Ревуха. А може, при ньому 

заселилася і Чехова. 1818 року Ржевуський продає Абрамовичу Сахни. Можливо, і Городок до 

Абрамовича перейшов від Ржевуського.

Отже, видно, що Ружинщина на початку XVIII століття за люднюється, розвивається феодальний 

лад, який набирає сили.

Юрій Любомирський дістав у свої руки майже всю Ружинщину. Це був багатющий магнат, 

що мав величезні латифундії на Волині та в інших краях. Вони складалися з численних клю чів, 

являючи собою ніби окрему державу.

У таких магнатів як Любомирський, було по кілька резиден цій. У містах, родових гніздах 

звичайно височіли палаци. їх тре ба було наново будувати, і пани не жаліли засобів, що давала 

багата природа України й безплатна праця кріпаків. Будувати замки тепер не було потреби, але за 

традицією подекуди палаци було обведено валами, на них височіли башти з бастіонами.

Палаци вражали своєю пишністю, розкішними меблями, кри шталем, бронзою, картинами, 



бібліотеками тощо.

Капітал давав можливість Любомирському швидко віднови ти феодальну систему економіки, 

в кожному селі будуються фільварки, млини, винниці, цегельні, поташні, корчми, відно влюється 

службовий штат, з шибайголів формується надвірна міліція з гайдуками, паюками тощо.

Про палац у Ружині відомостей нема. Але з переказів знає мо, що на Карачиній горі колись 

давно був літній палац у пар ку, де росли плодові дерева, був красивий ставочок з рибою. В 

альтанках та кіосках розташовувалися оркестр, буфет, столики для картярів. Гості танцювали в 

залі палацу, інші вудили рибу або плавали човнами.

В Ружині та Білилівці — в цих містах Любомирського на Ружинщині — стояли, як звичайно, 

муровані будинки ратуші, цехових крамниць, заїжджих домів, корчм.

Історично відомі корчми — Галагуза в Баламутівці, Пустоха біля Карабчиїва, в Білилівці та 

Немиринцях. Були ще корчми в інших селах, про які ми знаємо з пізніших часів, а саме: під 

Топорами — Боруха, на шляху, та в Бистрику — Хуна.

В Баламутівці також було багато цегляних будинків. Два з них є і досі.

Ружин з крупними центрами з'єднувався шляхами, які те пер стали вулицями: з Паволоччю — 

Паволоцьким, через Ба ламутівку зі Сквирою, з Погребищем — Погребиським. Цей шлях згодом 

був закритий. Він проходив попід Городком. З Ружина через передмістя Баламутівку йшов шлях 

у напрямку Топорів — тепер вулиця Топорівська. Під Топорами він єднав ся з Караванським. До 

Бердичева були шляхи з Ружина через Війтівці із Білилівки. Сквирський шлях був обсаджений 

осо корами й липами. З них і досі на Баламутівці залишилися дві старезні липи.

Древній караванний шлях з Немиринець через Чехову про лягав у напрямку Володарки.

Здійснюючи постанови сеймів, магнати в кожному селі бу дували уніатські церкви. Крім 

вищезгаданих, були церкви у Голубівці, Війтівцях. Мабуть, це були невеличкі дерев'яні каплички, 

криті гонтою, а подекуди соломою, що не вимагало ко штів на спорудження, бо будівельний 

матеріал був власний, а робочі руки — безплатні. Навряд чи кращим був монастир у Білилівці, 

переведений Браніцьким на уніатський, базиліанський, якщо в 1825 році з'явилась потреба 

спорудити новий.26 До цього монастиря було приписано тридцять душ, що жили в Прилипках, 

які з того часу стали називатися Чернечий хутір.

На Караванському шляху, де тепер урочище Караван, була митниця, пункт торгівельного 

призначення. Розвиток госпо дарства передбачав значну потребу робочих рук — майстрів та 

ремісників. Зростання їх кількості на Ружинщині свідчить про інтенсивну колонізацію краю 

Любомирським, який мав чис ленні маєтки в багатьох місцях і перевезти з них людей було 



неважко. Він не тільки зганяв на Ружинщину робочий люд, а й заводив інвентар, волів, насіння 

тощо.

Прізвища, поширені на Ружинщині, підказують, що люди йшли передусім з Польщі. Про це 

свідчать не тільки такі прі звища як Мазур, Лясківський, Лясота, П'ясецький, а й факт існування сіл, 

де польське населення переважало українців кіль кісно: Березянка, Чехова, Юзвин, Кордонівка, 

Зарудинці. Бага то прибульців було з інших країв. З Галичини — Бойки, Коломійці, Покропивні, 

Збаразькі, Злоцькі, Туранські, Терлецькі, Березівські, Добрянські, Добровольські, Левицькі. Вони 

не прийшли з князем Ружинським, а з'явилися значно пізніше. З Полісся переселилися Литваки, 

Литвинчуки, Литваківські, Поліщуки, Пінчуки, Ковтунеики, Сябраї, Чигирі, Шоломіцькі, 

Левковці. З Волині — Волинці, Полонці, Любарці, Любарські, Лабунські, Сягровці. З Поділля 

— Подолянці, Шаргородські, Барські, Браїловські, Плисківські. Прізвища Воляник, Пиндюр, 

Мовчан свідчать, що люди прийшли з Теофіопольщини, Тєлєга та інші — з Московії.

Крім українців та поляків, на Ружинщині бачимо представ ників інших національностей, з 

українізованих прибульців із Західної Європи та Греції. Це — Кича, Уштаніт, Коцут, Бака, 

Грамма, Гейвах, Вольф, Блюм, Грек, Бесараб. А такі прізвища як Соболь, Щерб'юк та тюрковидне 

Кулибаба свідчать, що вони залишилися з давніх часів.

Якщо українці потрібні були феодалам як чорнороби, то поляки — як службовці, а німці та 

євреї — як ремісники.

Ружин мав магдебурзьке право. Але коли воно було введе но, не знаємо. Прізвища Ратушний, 

Цехмейструк свідчать, що тут були ратуша й цехи.

Торгівля зосереджувалася в руках євреїв, які були вихідця ми не з Німеччини чи Польщі, ;і 

3 українських міст, що дово дять прізвища. Торгівля була добре розвинена, сюди приходи ли 

купці з Києва, Львова, Московії, Подаємо уривок з церков ної книги, що почасти з'ясовує це 

твердженияі

«Року Б. 1735 м-ця мая 13 дня. Сіє евангліє отметид раб Б. Іван Воик в местечку Львове за 

отпущеніє грехов своих и родителей своих Михаіла і Агафії і надал я Іван (Воик) сію єванглію 

отцу Конашу попу московскому на молитвьі святьіи за що я ієрей Конаш повинен за его и его 

родителей молиться у престола Божія уставаючи, а хто его єванглию мог бьі отдалити имел 

анафема будет проклят, а при сем же по его прошенію росписался писар Запорожский Лук'ян 

Шеремет».

«Ми Раб Божий Данил Карабчина, Андрей, житель Києва, Подолский крамар, будучи во граду 

Билилівци иодал ієрею Василию Львовичу Голубовскому при пречестному игумену Пахомию 



Пясецкому...»

Інших даних про торгівлю та промисловість на Ружинщині не маємо. Євреїв у Ружині було в 

1787 році 58 домів, 188 душ, а в селах Ружинщини — 526 душ.

Порівняно з минулими часами кількість населення при Любомирському значно зросла. Тепер 

всі старі села були повні люду, з'явилися нові, про які вже згадувалося. З Котельні було привезено 

багато людей, які заснували виселок Котелянка, або Ксьондзівка, бо належав він до Білилівського 

костьолу.

Поступово замість податків старого часу — подимного, огнівого тощо було запроваджено 

панщину. З молодих літ до гли бокої старості, од світанку до темної ночі кріпак мусив відпра-

цювати на пана певну кількість днів на рік.

Життя кріпаків було надзвичайно важке. Ось як характери зується кривда та безправ'я селян. 

«Хлоп належав панові ціл ком, як належали йому вівці з приплодом, шерстю, борті з бджолами, 

медом, сажавки з рибою, ліси з дичиною, звіром. Він працював у полі стільки, скільки дозволяла 

йому сила і час, а коли працював для себе, то для того, щоб віддати зароб лене панові. Королівський 

хлоп мав захист в законі, хоч закон був для нього глухий і німий, існував на папері, як мертва 

форма, не заважаючи панові мучити, як хотів».*

Так жила людина в XVII столітті, ще гірше стало у XVIII. Закон за назвою іиз§1асШ (закон 

меча) віддавав у руки пана, який був позовником і суддею, нещасного кріпака. Його пан мав 

право не тільки мордувати, але й убити. Правда, вбивати робочу силу панові було невигідно.

Зневага до кріпака виявлялася скрізь, навіть у прізвиськах, які пан давав своїм рабам — 

Шуляк, Вовк, Ворона, Гусак, Кур ка. Упослідження людей не мало меж. Разючий приклад — 

використання права іизргдте позіпз, коли одружена дівчина першу шлюбну ніч проводила не з 

чоловіком, а з паном.

Сваволя поміщиків та їх управителів не рахувалася з зако ном. Яке життя було у громади 

Білилівки, можна судити уже з того, що деякий час поміщиком тут був відомий бешкетник 

Ласький.

Міжусобиці панів, їх збройні напади на маєтки сусідів були звичайним явищем, відбивалися 

на добробуті населення. 16.05.1735 року заставний державець Білилівки скаржиться на воєводу 

Галецького, який пограбував усе майно і привлас нив собі село. 25.05.1735 року Вишневецький-

Рожнятовський з Погребищ зі своєю надвірною міліцією напав на маєток Франца і Анатолія 

Любомирських Білилівку та Огіївку. Його коза ки чинили бешкети, грабували людей, деяких 

мордували. Трьох євреїв і одного шляхтича вбили. Коли ж Любомирські поскар жилися, то 



Вишневецький відмовився компенсувати збитки.

Той же Вишневецький - Рожнятовський вдруге напав на Огі ївку. Шляхту й простолюд бив, 

грабував, саджав до холодної, всіляко знущався, а одного до смерті забив.

Так само вчинили, напавши на Білилівку: людей, зосібно євреїв, тиранськи мучили, а трьох до 

смерті забили, гроші й майно їхнє забрали.

Волохи, які проживали в маєтку Вишневецького селах Горо док, Сахни, напали на Огіївку.

Панська сваволя (не було вже Палія, який припиняв її), переходи військ, що вимагали 

від населення годувати їх, нищи ли посіви, згубно відбивалися на економіці Ружиншини, 

яка лише починала загосподарюватися, — одні люди раніше, інші пізніше осіли на землях 

Любомирського.

Людська кривда знайшла вихід у так знаному гайдамацько му рухові. На Правобережній 

Україні гайдамаки з'явилися в 1717 році.28 Цей час названо в універсалах, Контингент гайда-

маків складався переважно 8 кріпаків, а також із запорозьких козаків — вождів руху, волохів, 

пилипонів, тобто росіян, збід нілої шляхти та євреїв -вихрестів. Гайдамацький рух набув ха-

рактеру народного повстання.

Документ 1734 року констатує, що з Білої Церкви гайдама ки рушили на Білилівку і пограбували її 

та довколишні села, а уніатського пароха вбили й в багатьох місцях не перестають бешкетувати.

Чуднівські міщани під час селянського заворушення 1736 року напали на Арона з ключа 

Білилівського. На початку 1737 року Білилівку відвідав співучасник відомого гетьмана Голого. 

Він збройно взяв місто, пограбував шляхту.

Як бачимо, народні месники не обминули Ружинщину. У нашій місцевості діяли гайдамаки з 

історично відомими ватаж ками Гривою, Ведмедем, Жилою, Харком. 1740 року гайдама ки напали 

на митницю біля Топорів і пограбували її, 1748 року Шульга із загоном увірвався у багатий 

двір Ружинського сто льника, в загоні Шульги були люди з далекого Красилова і села Сивок 

Ляховецької волості.

В судових процесах проти гайдамаків беруть участь адмініс тратор ружинський Катюжинський 

(1727), губернатор Бодаєвський (1736).

Поблизу Пустохи є урочище Гайдамацький яр. Назва ця — пам'ятник гайдамацькому руху на 

Ружинщині.

Восени 1768 року український народ знову піднявся на обо рону своїх прав і волі. Цей повторний 

народний месницький рух відомий під назвою Коліївщина. Ватажки цього руху Іван Бондаренко 

та Яків Швачка взяли Фастів і Махнівку, рушили на Бердичів. Але генерал Кречетніков, який 



обіцяв допомогу козакам, повернув зброю проти них. Він послав полковника Гур'єва, який 

зрадницьки запросив до себе Ґонту і Залізняка й заарештував їх заарештував також Бондаренка 

й Швачку. За лізняка, як російського підданого, передав до суду в Київ, а Ґонту — польському 

урядові.

В той час, як Пулавськии воював з гайдамаками, Ян Браніцький, якому належала Білилівка з 

другої половини XVIII сто ліття, дістав право карати згідно іиз^іайіі. Він, за висловом історика 

України, вважав за найкраще гасити українське по лум'я в хлопській крові. Помічником йому в 

цій мерзенній справі був сумної слави коденський кат Юзеф Стремпковський з Лабуня.

Браніцький протягом двох тижнів у Сербах насолоджувався огидним видовищем: під крики 

і зойки невинних людей кати рубали голови тим хто проливав піт, працюючи на панів. Заго-

ни садистів Браніцького ловили всякого, хто попав їм до рук і кидали в ями. Шибениці були 

загальними і одиночними. Кату вали нещасних в присутності Браніцького і його підлабузників. 

Бенкетуючи в шатрах, вони втішалися з людських мук.

Таким нелюдським оргіям Браніцький віддавався не тільки в Сербах. 1955 року в Ружині 

копали котлован під будинок і в тому місці, де в 1721 році стояла церква, робітники натрапили на 

яму, в якій було стільки кістяків, що їх набрали повну пів торатонку і другу вантажівку неповну. 

Ясно, що тут загинули жертви розправи Браніцького або такого ж ката, як він.

Недалеко від урочища Гайдамацький яр знайдено металеву накривку, вірогідно, з величезного 

котла. Натраплено на неї не випадково. Земля ця належала поміщикові Бунге. Передавши землю 

селянам, він порадив шукати в тому місці скарб. Чи не має ця знахідка зв'язок з гайдамацьким 

рухом?

На території Ружинщини знайдено чимало монет 1753, 1769 років російського карбування. 

Це наводить на думку, що сюди прибували в ті часи пилипони. Значить, не тільки на Волині 

була «тривога» 1789 року, а й тут поміщики боялися народно го заворушення і, може, не одного 

покарано за зв'язок з иили-понами.29

З документа 1787 року відомо, що села Ружинщини поділя лися між Ружинською, Білилівською, 

Погребиською, Паволоцькою волостями. До Білилівки належали села Царівка, Дерганівка, 

Голубівка, Зарудинці, Огіївка, Княжики, Немиринці з трьома корчмами — немиринецькою і двома 

білилівськими. Села Мар'янівка, Кордонівка, Юзвин не згадуються. Перших двох сіл ще не було, 

а на місці Юзвина лежало селище Костянець. Село Черемошне, хоч і не згадується в документі, 

існувало. Воно з'єднувалося з Чернечим хутором, який раніше називався Прилипками.

До Погребиської волості належали села Рогачі, Топори, Ре вуха, Мовчанівка, Городок, Сахни і 



Черемуха а корчмами топорівською й городоцькою.

До Ружина належали Пустоха, Вистрик, Війтовці, Вільнеполе, Ягнятин, Плоске, Валамутівка 

і митниця в Ружині, тобто в урочищі Караван.

До Паволоцької волості входили села Вербівка, Карабчиїв з корчмою Пустоха, Трубіївка

Березянка, очевидно, були в той час поза межами Ружинщини. Не стало села Соболівки, що 

загинуло 1693 року. На місці цього села постало село Пустоха, в якому й досі чимало людей з 

прізвищами Соболь. Можливо, Чехова була селищем або на лежала до Березянки.

ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РУЖИНЩИНИ

ПІД ЦАРСЬКОЮ ВЛАДОЮ

На переломі XVIII століття сталася великої ваги подія. 1793 року Правобережна Україна, а з 

нею Ружинщина, внаслідок другого поділу Польщі перейшла до Росії.

На повсякденному житті населення Ружинщини це мало позначилося. Кріпак, як гарував від 

світанку до смеркання па поміщика за польської влади, так само і тепер тяжко працю вав. Магнатів 

Любомирських, Браніцьких, Ржевуських зміни ли поміщики нижчі за рангом, але експлуатували 

вони селян, як і їх попередники. Правда, знущатися з людей вони вже осте рігалися, хоч і мали 

право бити.

В побуті також не відбулося змін на краще. Весільні пісні, які, природно, повинні бути 

веселими, співалися в такому сум ному тоні, що скидалися на голосіння за мерцем. За весільним 

ритуалом молода повинна була плакати, оплакувати своє дівоц тво, і більшість лило щирі сльози. 

Адже життя невістки було несолодким. Вона боса, її посилають пасти корову вдосвіта, як ще 

холодна роса; самі сядуть вечеряти, а невістку посилають по воду; не раз вікно було для неї за 

двері.

Історична подія 1830 року, коли поляки повстали за свою незалежність, на житті Ружинщини 

позначилася мало. Спадко ємці Браніцьких брали участь у визвольній боротьбі з російсь ким 

урядом і позбулися своїх маєтків. Поміщицька земля була передана селянам, які завели тут свої 

хутори. Ружинський має ток не був конфіскований, бо остання дочка Любомирських Емілія була 

тричі одружена, і чоловіки її —- Протопопов, Зубов, Уланов — були із сановних росіян.

В той час на Ружинщині з'являються поміщики з росіян: Царівка належала генералу Косічу, 

Бистрик — Широкову, Ягнятин і Карабчиїв — графу Платичу, Вербівка — Попову, Немиринці та 

Княжики — графу Ігнатьєву, Топори — професору Образцову.

Голубівка належала спольщеному грекові Мазаракі, поляк Абрамович залишився в Городку, 



йому належали й Сахни, Плоским володів також поляк Ольшевський.

Події 1848 року в Західній Європі мали відгомін в Україні, але заворушень не зафіксовано, 

принаймні на Київщині. Лише сквирськии справник доносив генерал-губернатору Бібікову, що 

селяни лякають поміщиків і поляків різаниною, яка, за їх сло вами, не забариться.

Нічим не позначився на Ружинщині і визвольний рух поля ків 1863 року. Його очолювала 

партія «білих», а не народна партія «червоних». Рух був за своїм характером не народним, а 

шляхетським. Диктатори не дбали про долю народу, боролися за визволення з-під російської 

влади, хотіли створити польсь ку державу. Тому цей рух не був популярним. Селяни не тіль ки не 

прийшли на допомогу загонам поляків, а навпаки — ло вили панів і шляхту, віддавали їх до рук 

російської влади.

Земельна реформа 1861 року мала велике значення для роз витку Ружинщини. За розпорядженням 

влади землі тут, як на усій Правобережній Україні, на один двір було нарізано біль ше, ніж в 

Росії. Поміщики та мирові посередники тут не були поляками, тому не траплялося інцидентів, як 

подекуди на Во лині, опору проведенню реформи.

За браком уставних грамот та певних відомостей важко ска зати, чи дуже було покривджено 

населення Ружинщини земе льною реформою. Знаємо лише, що селяни не одержували всієї землі 

в тих місцях, де раніше мали вони або їхні батьки. їмнаділялося значно менше грунту, і там, де 

давали, звісно ж, грунти були гірші.

За «Інвентарними правилами» селяни поділялися на тяглих — парових за місцевою 

термінологією, капівтяглих, або піша ків, огородників та бобилів. Тяглим та напівтяглим 

надавали ся садиби та польова земля. В і'улпіпі було наділено по двад цять десятин пішакові. Чи 

так нарізали землю в усій Ружинщині — невідомо.

На Волині наділи були різні, все залежало від поміщика та мирового посередника.

Знаємо, що у Пустосі з 850 десятин всього грунту селянам припало 320, а у Сахнах було ще 

менше виділено — 244 деся тини. Виходить, що селянам належало 3/8 всієї землі, а панам

— 5/8.

Розповідають, що в Ружині та Баламутівці громаду намага лися ошукати — дати гірші грунти, 

що лежали в бік Вчорайшого, але чомусь сталося так, що ті ділянки дісталися замож нішим 

хазяям, які там мали свої хутори.

Баламутівські селяни володіли громадським лісом, від яко го лишилося урочище Мирський 

ліс. Селянські ліски були й у інших селах, належали їм і береги.

Огородники залишилися на так званих «оброках», «повинностях». В разі несплати оброку 



огородника переводили на па нщину. Він повинен був відробляти 24 дні на рік, а непрацез датні 

— 12 днів.

Бобилі платили: чоловіки — 2,50, жінки — 1,25—75 копі йок. Крім того, відробляли вісім днів 

будівельних і дванадцять нічних караулів.

Для Київщини середня ціна на тягловий безурочний день була 22,5 коп., а на пішого — 13,5 

коп. Але після 7.04.1848 року за новим законом встановлено для всіх плату 10 і 7,5 коп.

В примітці до «Інвентарних правил» заборонялося загарбан ня поміщиком селянської землі, а 

в новій редакції цих правил примітку опущено.

Світанок XX століття ознаменувався революцією 1905 року. Настрій населення Ружинщини 

виявився у факті арешту кіль кох чоловік, які так чи інакше брали участь у революційних подіях. 

Тут, як і скрізь, селяни були впевнені, що земля буде їхня, хоч би довелося боротися за це тисячу 

літ.

За унії обов'язком дяків і попів та навіть церковних півчих було навчання дітей. Учили вони 

в своїх хатах, які тому нази валися школами, а самі навчителі мали звучну назву «дидаскали», 

«бакаляри» (бакалаври). Школи були конфесійні.;,° В них зимами вчилося по декілька хлопців 

за старим методом — вмі ти читати церковнослов'янський текст, рахувати та трохи пи сати, 

принаймні написати своє прізвище.

Після 1863 року з'явилися у значних населених пунктах, як от Ружин, Білилівка «сільські» 

школи. Вчителями здебіль шого були демобілізовані солдати. В 1884 році «сільські» шко-

ли перетворилися на церковію-парафіяльні та школи грамоти. Сільські громади асигнували, 

на утримання шкіл мізерні кош ти: учителеві — 20 рублів на рік, 10 рублів сторожеві, 5 рублів 

на паливо. Заняття велися зразу з трьома групами. Ясно, що результати такого навчання були 

мізерними.

Згодом з'явилися вчителі, які закінчили «второкласні шко ли» і одержували по десять рублів на 

місяць. Нарешті відкри лися земські школи, що були устатковані значно краще.

Про школи на Ружинщині маємо детальні відомості з 1912 року. За даними «Пам'ятной книги 

Киевской губернии» на всю Ружинщину була одна чотирикласна школа в Білилівці. Двок ласних 

учидищ було чотири, три — міністерства народної осві ти — в Ружині, Білилівці та Немиринцях 

і одне земське в «То порах. Початкових церковно-парафіяльних шкіл — двадцять і три школи 

грамоти — в Пустосі, Черемусі і в Юзвині. В Баламутівці, Зарудинцях, Чеховій, Мар'янівці і 

Кордонівці шкіл не було. В Баламутівці не було тому, що село являлося части ною Ружина, а в 

останніх чотирьох — бо переважна більшість населення було польське.



Аптеки та аптечні склади були тільки у містах — Ружині та Білилівці, де мешкали приватні 

лікарі й фельдшери, а у XX столітті з'явилися акушерки.

Лікарень зовсім не було. А пошесті лютували — на початку XIX століття в Баламутівці та 

Бистрику відвели за околицями окремі кладовища, холерні.

В Топорах працювала цукроварня, а в Немиринцях — ґу ральня. Ґуральня була і в Баламутівці 

— дуже стара, мабуть, ще з XVIII століття. Пам'ять про неї зберігається в назві уро чища Ґуральня, 

що стало садибою.

В Білилівці було три медових заводи, маслозавод, двадцять круподерень, два лісосклади, 

споживче і бджільницьке товарис тва.

В містах виникали приватні книгарні з невеличким книж ковим фондом.

Заданими 1913 року ва Ружинщині було близько 45 тисяч жителів, переважно українців. 

Поліцейського стану в Ружині не було, не було тут ні мирового посередника, ні мирового судді. 

На Баламутівці жив урядник..

Жовтнева революція, як повінь, ;шесла експлуататорів. Не стало поміщиків. Земля перейшла 

до держав і на ній почали організовуватися спочатку СОЗи, а згодом сільгоспартілі.

Поки на Ружинщині встановилася радянська влада, люд ність тут зазнала чимало лиха. На 

території Ружинщини побу вали денікінці й гайдамаки-гетьманці, петлюрівці, австріяки, махновці, 

білополяки і різноманітні банди.

В Рогачах були бандити - соколівці. Ватажок їх Сокіл вбивав євреїв.

Всі бандити вимагали щось у населення, всі вважали себе вер ховними суддями, а насправді 

були катами, що карали невинних людей. Гетьманці вимагали від населення повернення панського 

добра, не питаючи, хто саме розібрав це добро. Вони били винних і невинних, знущалися. 

Жертвами їхньої розправи стали троє забитих до смерті чоловік з Ружина та шестеро з інших 

сіл.

Петлюрівці вимагали, щоб населення зустрічало їх з хлібом-сіллю, але від євреїв хліба 

приймати не бажали.

Махновці відзначилися вбивствами в Топорах і Городку.

Білополякам не можна було настарчити кожухів, годованих свиней, сметани, яєць, меду та 

всякої живності.



ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА

Вість про війну блискавично розійшлася селами Ружинщини. Одразу — мобілізація.

Наказ нічого не залишати ворогові організовано проводився в життя. В Городку перекинули в 

яр комбайн, мідні частини з машин виймали й закопували, трактори вивозили в поля.

Учитель Блажієвський з Пустохи власноручно побив жатки та повиймав з машин найцінніші 

механізми.

Подекуди на пні нищили врожай.

150 корів, 35 голів дрібної худоби з колгоспу Городка було вигнано за Дніпро. Також в усіх 

колгоспах було доручено ви значеним людям здійснити евакуацію рогатої худоби. Трапля лося, 

що німецькі літаки доганяли гурти колгоспної худоби і нищили її. Тому деякі мусили з дороги 

повертатися додому, а дехто і загинув.

Свиней, овець і молодняк великої рогатої худоби почали роздавати колгоспникам. Частину 

зарізали і м'ясо роздали в першу чергу тим, хто від'їздив, а також членам колгоспу, вчи телям, 

службовцям. Так само і запаси зерна роздали за списка ми на вагу. Звичайно, все це робилося 

поспіхом. З кооперацій також поспіхом розбирали крам, але при цьому дотримувалися певного 

порядку. Щоб кожен міг запастися таким необхідним продуктом як сіль, її видавали по п'ять 

кілограмів на сім'ю.

13.07.1941 року до Ружина прибуло окупаційне начальство. Організовувалася нова місцева 

влада. Призначено бургомістра, старостів.

Всі були вражені, коли дізналися, що Яткевич, голова одно го з кращих в районі — 

бистрицького колгоспу,— став бургомі стром. Лише наприкінці лихої години окупації, коли його 

разом з секретарем Пахолюком в числі одинадцяти чоловік було ареш товано німцями за зв'язок з 

партизанами (як розповідали, при арешті у нього були знайдені чисті бланки з печаткою бургоміс-

тра), зрозуміли, на який подвиг одважився цей благородний муж. Яткевича і всіх, хто був з ним, 

розстріляли.

В селах призначили старостів. Серед них були люди порядні, але більшість мала куркульські 

нахили, були зрадниками.

В Пустосі старостою став Максим Соболь — син колишнього урядника. На мітингу, який 

він скликав, повернувшись з ра йону після свого призначення, Соболь говорив, що «закінчи лось 

жидівсько-більшовицьке царство, настав час, коли нами керуватимуть культурні німці». Обіцяв 

золоті гори. Підспівував йому один лиш Захар Ружевич. Всі мовчали або говорили на кшталт: 



будуть «сажені дошки й землі трошки».

В Ружині на будинку сучасного райпарткому * замаяв штандарт зі свастикою, в установах 

порозвішували портрети Гітлера та пропагандистські плакати. А вулицями йшли і йшли колони 

німецьких військ.

В селах, розташованих поблизу траси, розташувалися різні німецькі підрозділи. В Пустосі — 

військова будівельна частина.

На території Ружімііцмпп З'ЯВИЛИСЯ жертви війпи. Після боїв на околицях Немиринець 

залишилося 98 убитих червоноармійців та багато поранених. Убитих похопили у братській 

могилі

за селом, а поранених доставили до лікарні у Ружині. Багато з них було у важкому стані, вони 

повмирали і їх було поховано на лікарняному городі. В 1945 році прах цих військовослужбо вців 

було перенесено на кладовище.

У Городку боїв не було, але п'ять червоноармійців поховано на сільському кладовищі, в тому 

мислі підполковник і льот чик.

Одного вечора у Пустосі з'явилися дна наших офіцери. Вони одбилися од своїх частин, якийсь 

час переховувалися в лісах, були змучені, хворі. Вчителька Чуиеєва відвела їх на свою квар тиру. 

Тут вони переночували, а до сходу сонця вчителька виве ла їх за село, у поля. У Пустосі в той час 

було повно німців.

Жнива припізнилися через негоду, а люди не хотіли брати ся до праці. За наказами старост 

виходили у поле, але працю вали, аби день до вечора. Щоб заоохотити селян до роботи, старости 

обіцяли видавати по п'ять пудів збіжжя на душу, а в Городку — половину усього зібраного. Але 

коли прийшов час розраховуватися за роботу, видали по одному кілограму на душу на місяць, так 

би мовити, пайка, а решта плати — за дні вихо ду на поле.

Ружин належав до округи, яка складалася з Ружинського, Попільнянського та Вчораишенського 

районів. Гебітскомісаром був Ганглоф. У Ружині був його помічник, а комендантом був 

Стрижевський. Перекладачем біля нової влади примостився колишній вчитель німецької мови з 

фольксдойчів Леске.

В будинку суду і міліції розташувалася жандармерія. Тут загинув батько ватажка ружинських 

партизанів Пилипа Шу ляка.

Начальникам постів, в тому числі й Ружинського, гебітскомісарам, поліції та жандармерії було 

надіслано наказ проводити страти без будь-якого звертання по дозвіл.

Жахлива доля судилася євреям. Найперша, найстрашніша облава на євреїв сталася в ніч на 



10 вересня 1941 року. Селище було оточено жандармами і поліцаями. Сотні людей зігнали до 

будинку універмагу. Врятувався лише той, хто випадково не був вдома, та ті, що увійшли до 

спеціальних списків потрібних фахівців. Під'їхали вантажні автомобілі. Хтось пустив пого-

лос, що людей мають відправляти до Бердичева, але машини повезли приречених на смерть на 

Карачину гору. Там був вико паний рів. Приречених вишикували вздовж нього і почали стрі ляти. 

Вбитих було близько 750. Ще довго ворушилася земля на Карачиній горі.

До Ружина зігнали з Білилівки усіх євреїв, нашили на гру ди жовті знаки та геть усіх поселили 

у хати, що стояли над річкою, обгородивши їх дротом.*

Гнітюче враження справляв вигляд приречених на смерть людей. В хати до них заходити 

заборонялося, а хто одважувався на це, щоб одвідати і дати хліба чи чогось їстівного, бо 

мешканцям гетто видавали мізерну пайку, брали на допит.

Євреї-фахівці мали змогу тимчасово працювати в майстер нях, а тих, хто був скупчений за 

дротом гетто, виводили на прибирання вулиць тощо.

Крім масового знищення, окупанти запровадили ще й, так би мовити, «вибіркові» страти. Так, 

одного разу стратили шіст надцять осіб, в тому числі вчительку Гороховську.

Коли до Ружина наїздила каральна частина СД, деякі євреї тікали в ближні села. Але 

інспектор поліції Й. Руденко полю вав за ними. Він наїжджав у села і кого захоплював зненацька, 

розстрілював. Так загинув швець з Огіївки, двоє євреїв у Голубівці, в Пустосі коваль Шая. Рослий 

коваль заховався в печі. Його знайшли й розстріляли за селом.

Щоденна загроза смерті була нестерпною. Коли дружину лікаря Ярославського, яка 

переховувалася, виказали катам, то вона, розплатившись із поліцаями за «послугу» годинником, 

впросила їх показати могилу свого чоловіка, побувала на ній, після чого жінку вбили.

Молодий хлопець, перукар із Києва, сам попросив, щоб його стратили: чекати смерті вже було 

несила.

Траплялися вбивства людей через дурість і п'яні бешкети поліцаїв. Напившись, вони стріляли 

куди попало. Так було вбито дівчину Андрухову в Голубівці, яка стояла на порозі своєї хати.

Карали німці тих, хто переховував євреїв, партійців, війсь ковослужбовців. Жінку з Дерганівки, 

яка переховувала Лейбу Котляра, розстріляли.

На ружинському полі, за господарчим двором колгоспу «Но вий мир» є велика могила. Н 

ній, крім сирені, поховано багато білилівських радянських активістів, партійців, комсомольців, 

службовців. В одного з них (вчителя) було знайдено радіоп риймач.

Великим лихом, яке зачепило широкі маси населення Ружинщини, було насильницьке вигнання 



усіх працездатних від 15-ти років на роботи в Німеччину. Про це було видано наказ: «4 травня 1942 

року. Ружин. Відновлено вербування робітни ків на роботу в Німеччину. На наступний тиждень 

передбачає ться слідуючий транспорт українських робітників у Німеччину — мова йде про те, що 

не тільки потрібно вербувати робітників для землеробства, але й потрібно вербувати робітників 

для індустрії. Вербування того транспорту потрібно зараз же розпо чати. Точну кількість, скільки 

потрібно дати людей, ми не зна ємо, а приблизно потрібно дати стільки: район Ружин — 800 

робочих, Вчорайше — 500, Попільня — 1000. Усім старостам сіл потрібно (дати) наказ про 

складання списків робітників у Німеччину. Цю вищезазначену кількість робітників потрібно дати. 

Коли цей наказ тільки поступить до вас, то ви повинні почати роботу. Завербованих робітників 

будуть перевіряти та буде медичний огляд. Про кількість і про огляд ще буде пояс нення».

Гебітскомісар Ганглоф видав також наказ про реєстрацію всіх медичних працівників, очевидно, 

для створення медкомісій.

Згідно з цими наказами в Ружині було утворено Бюро праці, де складалися реєстри робітників 

для Німеччини. На перших порах запрошували добровільно записуватися на виїзд. Прива блювали 

різними обіцянками, але мало хто спокусився. Тоді за реєстром Бюро праці викликали молодь до 

комендатури, де заарештовували і відправляли на залізницю.

За другим викликом вже ніхто до комендатури не з'явився.

Старости з поліцаями влаштовували облави. Виловлених від правляли на станцію Чорнорудка.

Ось повідомлення гебітскомісара районним шефам Ружина, Вчорайшого і Попільні від 12 

жовтня 1942 року.

«Я нагадую зараз усім громадянам вашого району слідуюче повідомлення: ці самі українці 

і українки, які в останній медо гляд виявилися придатними, в м. Попільні повинні не пізніше 

в понеділок 18 жовтня 1942 року о 8 годині 30 хвилин з'явити ся на станцію Попельня, а з 

Вчорайшого і Ружина 12 жовтня 1942 року повинні бути на станції Чорнорудка рівно о 10 го дині 

ранку.

Я тепер окремих осіб, які не їхали, оштрафував і надалі, хто не з'явиться 12 жовтня, я оштрафую 

всіх членів їхньої сім'ї дуже строго. Я не лякаюсь тим, щоб запалити хату у тих, хто не поїде у 

Німеччину, хто стане протестувати і не схоче прийняти зобов'язання робити в Німеччині. Я буду 

всіх членів сім'ї ви ключати з списків для одержання продуктів та додатково такі сім'ї ніякого 

права не одержать в час розподілу землі... Я див люся на них, як на саботажників і буду так до 

них відноситись.

На кінець медогляду в м. Попільні ще раз так було, як зав жди, замість 350 осіб, що повинні 



були з'явитися на медогляд, то з'явилося 250 осіб здорових. За згодою з моїм завідуючим праці 

і районним шефом, коли такі особи, які на медогляд не з'являються за 2 або 3 дні до відправки 

транспорту, поліція їх забирає в табір. Я таким самим особам, які будуть знаходитися в таборі, в 

понеділок о 8 годині проведу медогляд. Гебітскомісар Ружина Ганглоф».

Найсуворіші заходи залишалися безрезультатними, тому було введено в дію військові 

частини.

Ось наказ оберлейтенанта Жандармерії:

«І. Загальне положення. с. Карабчиїв не дало зовсім людей на працю до району. Через це в 

п'ятницю 20 липня 1943 року будуть до цього села вжиті примусові заходи з метою захоплен ня і 

затримання всіх працездатних і їх відправки. А тому нака зую таке:

1. Ввести в дію військові сили. Ці частини дають жандармські пости Ружина і Вчорайшого: 

Ружин — 4 жандарми і 40 шуцманів, з яких 20 вершників, Вчорайше— одного жандарма і 20 

шуцманів, з яких 10 вершників.

2.Частина, яка призначена з Вчорайшого, приходить 29 липня 1943 року в Ружин о 10 годині.

Обидві частини 29 липня 1943 року о 22 год. повинні знаходитися перед будинком жандармерії 3. 

готові до походу.

Утворити з них дві оперативні групи: а) група Вчорайше—командує обервахмістр Клер; б) група 

Ружин і решта сил—командує майстер Вагнер,

5. Коней поставити   10  вершників,   Ружин  одержуе ще 10 коней з крайсландвірти. 

Підводи також дають крайсландвірти.

Форма одягу — службова: плащ, шолом.6. 

Озброєння: гвинтівка і 30 патронів, у жандармів — ручні гранати.7. 

II. План проведення операції

Групи виступають о 23 год. з Ружина до місця призначення. Група 1-а через Ягнятин, група ІІ-а 

через Мовчанівку. Обидві групи рівно о 3-й год. в 300 метрах від призначеного місця і оточують 

його: усякому намаганню вислизнути з села протиді яти боєм... Затриманих осіб після закінчення 

операції достави ти на вокзал в Зарудинці.

Оберлейтенант жандармерії Бергарт.

Тоді у Карабчиєві спалили три хати тих, хто ухилявся від неволі. Староста Карабчиєва мав 

зв'язок з партизанами, які базувалися в лісах — загін П. Шуляка в Топорівському, загін Павла 

Баки в Соколянському. Партизани допомагали карабчиївцям уберегтися від німецької неволі.

Партизанські загони Пилипа Шуляка та Павла Баки нага няли страх на загарбників, приносили 



звістки з фронтів у села Ружинщини.

Німецький поїзд, що йшов до станції Зарудинці, навантаже ний військовослужбовцями та 

боєприпасами, за Огіївкою поле тів під укіс.

В Топорах в будинку радгоспу убито заступника коменданта місцевого господарства, 

організованого німцями.

В ружинських полях біля скирти розстріляно двох поліцаїв

— Шевчука і Чумака, ще двох поліцаїв (не ружинських) знище но в лісі. Щоб придушити 

рух месників, окупанти вдавалися до жор стоких розправ. Були вбиті партизани Микола Черній та 

Тетяна Шевчук. Перший поліг від кулі поліцая Гайдена у Голубівці, Таня загинула в Соколянці.

В Мовчанівці розстріляно десять заложників і спалено три хати.

За диверсію на залізниці поплатилася Огіївка, Угорці спа лили цілу вулицю села і при цьому 

було вбито сім мешканців.

Батьки партизана Шуляка — шановані вчителі Сергій Єфремович та його дружина мусили 

переховуватися. Згодом матір молодого партизана було заарештовано й відправлено в концта бір 

у Любліні.

Страшна подія сталася в Ружині. Радянський офіцер Патіашвілі був поранений і прибув з 

ружинською вчителькою до Ружина. Знання німецької мови швидко відкрило для Патіашвілі 

доступ до гебітскомісара, він став його секретарем. А 1 травня 1944 року його повісили на 

спорудженій в центрі сели ща шибениці. Якась підла душа виявила, що за завданням пар тизанів 

Патіашвілі мав знищити гебітскомісара.

Урочисто, з приїздом коменданта, мітингом, пиятикою лік відовувалися колгоспи. Після 

«ліквідації» комендант вибирав собі у власність порожню шкільну садибу, колишню поміщи цьку. 

А старости та поліцаї розбирали для себе колгоспні бу динки, єврейські хати, будинки установ і 

споруджували собі домочки, продавали охочим на дешеве паливо. Навіть церкви розбирали на 

свої та німецькі потреби. Так знищено церкви в Голубівці та Зарудинцях.

А населення бідувало. Гроші впали в ціні. За стакан солі треба було віддати 150 карбованців. Не 

стало ні мануфактури, ні предметів першої необхідності. Німці вимагали щораз біль ше поборів: 

молока по 600 літрів, по 300-450 яєць.

За час окупації Ружинщини німецько-фашистськими загар бниками 2013 молодих мешканців 

її було забрано на роботи в Німеччину. Щодо загарбаного окупантами майна: згідно з 44 актами 

опису виявлено втрат 514321 карбованців.

Нарешті почули по радіо: «30.07.1943 війська Першого Укра їнського фронту, продовжуючи 



розвивати успішний наступ, ово лоділи містом і залізничним вузлом Козятин, містом Володарськ-

Волинський, містом Червоноармійськ, районними центрами Житомирської області Лугини, 

Ружин,,,»

Вся територія Ружинщини була остаточно звільнена від во рога 31 грудня 1943 року.

ПРИМІТКИ

1. Чорний   шлях   -      стратегічний шлях, яким користувалися кримські татари для грабіжницьких 

нападів на Правобережну і Захід ну Україну в ХУІ-ХУП століттях. Чорний (Татарський) шлях 

почина вся з Перекопу, пролягав поміж верхів'ями річок Інгулець, Тясмин,

Рось, Роставиця.

2. Оскільки обряд посипання охрою небіжчиків перед похованням бере свій початок ще з 

мезолітичної епохи, тобто :і ЇХ VI тисячоліття до н. є., справі визначення віку поховання 

допомагають внайден) у кургані шліфовані кам'яні знаряддя з просвердленими отворами, Час їх 

виготовлення — період енеоліту, тобто мідно-кам'яної пори (IV ти сячоліття до н.е.).

Автор посилається на дослідження В. К. Гончарова «Археологіч на розвідка по р. 3. 

Роставиці в 1946 році».

Дійсно, на час написання автором історії Ружинщини, трипіль ське поселення поблизу 4. 

колишньої райлікарні було тільки щойно від крите археологом Н. М. ІПмаглієм і результати 

розкопок ще не ввій шли в науковий обіг. Лише у 1957 році Н. М. Шмаглій опублікував уже 

опрацьовані результати дослідження.

Автор посилається на дослідження Ягнятинського поселення ар хеологічною 5. 

експедицією під керівництвом Є. В. Махно в 1946-1947 роках. Проте досліджуване Євгенією 

Махно поселення вона чітко від несла до періоду черняхівської культури. Трипільське поселення 

по близу теперішнього села Ягнятин було відкрите 1927 року експедиці єю Житомирського 

краєзнавчого музею під керівництвом В. К. Гонча рова. Досліджене ж це поселення, уже частково 

зруйноване під час видобутку граніту в кар'єрі, було тільки у 1956 році археологами М. Л. 

Макаревичем і Н. М. Шмаглієм.

Берендейські городки завжди розташовувалися з південного боку давньоруського 6. 

укріпленого поселення, тому першими зустрічали сте повиків.

Автор має на увазі похід Шварна 1256 року (а не 1261, як вказа но в тексті), коли 7. 



батько, князь Данило послав його поставити у городках басейну Случі і Тетерева своїх тивунів 

(урядників-управителів). Жителі ВОВВЯГЛЯ (тепер м. Новоград-Волинський) хоча й прийняли 

Данилового тивуна, але не давали йому можливості управляти. У від повідь Данило з синами 

Шварном і Васильком 1258 року вчинили каральну експедицію на Возвягель. Місто зруйнували, 

а людей поло нили.

Переконливих доказів існування на місці сучасного села Вербівки давньоруського 8. 

поселення поки що нема.

Давньоруське місто Рогачов знаходилось, як вважає більшість науковців, на правому 9. 

березі Дніпра біля гирла річки Друті, правої притоки Дніпра, а не на місці теперішнього села 

Рогачі Ружинського району. Це село виникло, найвірогідніше, на межі ХУІ-ХУП століть, коли 

південною територією Ружинщини заволоділи князі Збаразькі. Попередня, первісна назва села 

— Іргачів — виразно тюркського похо дження, а суфікс — ів — присвійний, який вказує на ім'я 

чи прізвись ко засновника (осадника). Можливо, це ім'я якогось татарина, який був на службі у 

князя Криштофа Збаразького, кременецького старо сти. Назва Іргачів з часом трансформувалася 

у Рогачі.

Грамоту Володимир Ольгердович видав саме 1381 року.10. 

По-перше, Едигей пройшов південною Київщиною 1416 року, а в означений автором 11. 

час — взимку 1398-1399 року — наш край зазнав нападу ординського хана Темір-Кутлуга.

По-друге, автор помиляється, пишучи, що Ягнятин перестав існу вати як власність Половців-

Рожиновських і як населений пункт вза галі. Адже 1455 року київський князь Олелько 

Володимирович підт вердив своєю грамотою володіння сина Юрія Івановича Половця — Михайла, 

бо «предок... віру міцно держав і супротивника нашого вою вав».

Навіть те, що назви Бихловці і Білилівка надто не подібні, щоби припустити 12. 

трансформацію у вимові від однієї форми до іншої, ви кликає сумнів щодо твердження автора. 

Окрім того, в документі гово риться лише про пасіки вздовж Роставиці, а місце знаходження 

Вихловців саме на Роставиці не зазначається. В такому разі Бихловці мо жна ототожнювати і з 

селами Біївці, Білилівці, що також були у Київ ському повіті.

Фурси — це дрібні шляхтичі, котрі мали лише кілька сіл на Київщині та Волині. 13. 

Приміром, в реєстрі 1581 року згадується шля хетний Мисько Романович Фурс, котрий не володів 

підданим, а оброб ляв землю сам.



Відомостей про приналежність Фурсам Білилівки поки що не виявлено. Хоча присвійний суфікс 

— ів — у назві дає підстави на існуван ня гіпотези автора.

Кішка і Стрижевський - це, найвірогідніше, прізвища двох різних родинних гілок 14. 

аеааможних шляхтичів, Досить сказати, що 1545 року Андрій Кішки (Кошка), власник села 

Омельна Луцького повіту, міг виставити на легальний перепис тільки одного вершника, що 

означало — мас у ВЛВСХ0С11 1ИШЄ 24 СвЛЯНСЬКІ родини. Факт воло діння Рогачами 

документально ва підтнерджеко,

У першій половині XVII отоліті я князі Ружинські займали по15. 

мітне місце у тодішній князівсько шляхетський Ієрархії, посідаючи щабель після семи «княжат 

головних» Острозьких, Заславських, Сангушків, Вишпсіісці.ипх, Збаразьких, Корецьких, 

Четвертинських. Про могутність, скажімо, Романа Ружинського свідчить, приміром, те, що 1608 

року він зміг набрати гусарське військо, яке складало особисту гвардію Дмитра Самозванця під 

час ЙОГО нетривалого царювання.

Князь Вогуш Корецький не був черкаським старостою, але був також волинським 16. 

воєводою і луцьким старостою.

У часи постійних взаємних наїздів шляхти, часи торжеству вання сили над 17. 

справедливістю і законністю селяни зазнавали знач них збитків під час нападів. Тому вони 

намагалися перейти під захист сильнішого господаря, щоб забезпечити собі більш-менш спокійне 

життя. Тому не можна твердити, що маси селян втікали з маєтків наймогутніших тоді магнатів у 

володіння князів Ружинських, котрі значно поступалися і багатством, і військовою силою.

Як свідчать документи першої половини XVII століття, в озна чений час рід 18. 

Ружинських мав у володінні три містечка з назвою Ружин: перше — найдавніше — родове гніздо 

на Волині, друге — у Ки ївському повіті — наше селище, третє — у Житомирському повіті (нині 

у тій частині, яка включає в себе села Андрушівського району Гарапівка, Гальчин, Жерделі). 

Саме на місці теперішнього села Жер делі стояв «третій» Ружин, де у 1603-1604 роках Романом 

Ружинським було побудовано укріплення і перейменовано його у Скоргородок.

Територія Заславщини входила тоді до складу Кременецького повіту (зараз 19. 

Тернопільська область), існувало у 80-х роках XVI сто ліття на її території і село Топори. Але 

справа в тому, що люди, ряту ючись від поневолення татарами, тікали на захід або на північ, але 

ні в якому разі не на південь, більше того, на таку далеку відстань (понад 200 км). Треба шукати 

інше пояснення походження Топорів на Ружинщині.



Те ж само (див. примітку 19) стосується і Заруддя на Теофіпольщнні, і Старого 20. 

Костянтинова (нині Теофіполь ти Старокостянтинів — районні центри Хмельницької області).

Ружин знаходився не у заставі, а в оренді.21. 

Роман Ружинський був сином Кирика Євстафійовича Ружинського і двоюрідним 22. 

племінником Адама Григоровича Ружинського.

Богуш Корецьккй помер 1576 року і, крім того, він не володів Білилівкою. Багаторічні 23. 

суперечки тривали між Софією Ружинською з роду Карабчиївських і Яхимом Корецьким та його 

дружиною Анною Корецькою.

Ще за життя Самюель-Кароль Корецький в 1644 році віддав у заставу Білилівку Павлові 24. 

Янковському. Після завершення визвольної війни в 1648-1657 років Білилівка знаходилась у 

власності його дочки Катерини Потоцької, а пізніше від неї маєток перейшов до її дочки Маріани 

Ласькової.

Протягом XVI та першої половини XVII століття Україна пере жила дванадцять 25. 

найбільших за масштабами спустошення татарсь ких нападів. При кожному з них понад 50 

тисяч українців забирали в неволю. Десятки ж «звичайних» татарських вторгнень засвідчено в 

джерелах скупим рядком, як рядові події.

Споруджувати новий монастир з'явилася потреба тоді, коли старий був у ветхому стані. 26. 

А про значимість Білилівського монасти ря свідчить факт підпорядкування йому приписного 

Тригірського мо настиря.

Жодних підстав так вважати немає. Ружин був надто дрібним містечком, щоби 27. 

претендувати на отримання магдебурзького права. Документальних згадок про існування міського 

самоврядування в Ружині нема.

Перші гайдамацькі постання відбуваються у Правобережній Україні в 1739 році, а не 28. 

в 1717.

Автор говорить про подію, яка дістала назву «Волинська триво га». 1789 року у відповідь 29. 

на піднесення селянського руху на Волинь було направлено польське каральне військо.

Про школи на Ружинщині є відомості XVIII століття (засну вання школи при 30. 

Білилівському монастирі 1778 року).



Леонід Софронович Ленчевський народився 2 травня 1876 року в селі Карабіївка 

Старокостянтинівського повіту (Хмельницька область) в родині священика. Закінчив Волинську 

духовну семінарію, тривалий час був настоятелем церкви св. Параскеви у Ружині. Помер 2 

вересня 1962 року і похований на старому кладовищі Заріччя (частина Ружина) поруч з дружиною 

Мариною Тимофіївною.

Л. С. Ленчевський по крихті збирав історію нашого краю: опрацьовував архівні матеріали, 

історико - краєзнавчу літературу, записував спогади старожилів.

Дослідницька краєзнавча спадщина Л. С. Ленчевського — десять зошитів, які вміщують 412 

рукописних сторінок, а також 14 сторінок машинопису.




