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Анотація. У статті розкривається локальна своєрідність подій  

національно-визвольної боротьби українського народу на теренах сучасної 

Бердичівщини в період з середини XVII - до першої половини XVIII століття. 

Наводяться конкретні історично зафіксовані події. Особливу увагу автори 

звертають на історичні постаті, чиї дії мали вплив на існування і подальший 

розвиток міста Бердичева і навколишньої території. 
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Abstract. In this paper we describe the local originality of the events of the 

national liberation struggle of the Ukrainian people on the territory of modern 
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Вступ. Бердичів – невеличке місто на півдні сучасної Житомирської 

області, яке було засноване приблизно в 1430 році польським намісником, а вже 

в 1483 році цей населений пункт був спалений кримськими татарами. Однак, 

наприкінці  XVI ст. Януш Тишкевич, магнат та меценат Речі Посполитої, 

повернув місто до життя, збудувавши чимало відомих і донині «архітектурних 

об’єктів», зокрема спорудив замок та заснував монастир босих кармелітів[1]. 

Актуальність дослідження історичних подій на Бердичівщині в період з 

середини XVII - до першої половини XVIII століття, полягає в тому, що зараз, 

коли Україна знову бореться за свою незалежність, знання героїчних подій 

минулого можуть допомогти пробудити патріотизм українського народу. Дана 

тема є також дуже актуальною ще й тому, що завжди важливо знати історію 

свого краю, історію власного народу.  

Мета роботи - дослідити історичні події на території Бердичева та його 

району в період національно-визвольних змагань українського народу середини 

XVII - першої половини XVIII століття.   

Проблемами історичного краєзнавства Бердичівщини в ХІХ – на початку 

ХХ ст. займалися католицький священик Д.Боньчковський, землевласник 

А.Косич, полковник І.Петроков, київський історик-краєзнавець Л.Похилевич, 

письменник М.Чайковський. Їх цікавили питання про час виникнення міста, 

походження його назви. У наш час історію Бердичівщини вивчають О.Блажкун, 

А.Горобчук, В.Давидюк., О.Іващенко, Б.Марковський, В.Паливода, 

Ф.Пашківський та інші[6, с.5]. Новизна роботи полягає в тому, що у 

вищезгаданих працях обраний авторами період в історії Бердичівщини не 

достатньо досліджувався.  

Виклад основного матеріалу. З початком української національної 

революції 1648-1676 років проти Речі Посполитої Бердичівщина опиняється у 

вирі її подій: повстанці захоплюють маєтки, вбивають польську шляхту, 



спустошують католицькі храми. Після перемоги гетьмана  Богдана 

Хмельницького в битві під Жовтими Водами та Корсунем, полум’я визвольної 

боротьби швидко охоплює і територію південно-східної Волині. Український 

народ, натхнений даними подіями, повстає проти польської шляхти, і щоб 

позбутися польського гніту об’єднується з соратником гетьмана Максимом 

Кривонісом[7, с.32].  

У червні 1648 року загони під проводом Максима Кривоніса обложили 

містечко Махнівку, маєтність Януша Тишкевича, в якому закрилися 500 

шляхтичів із сім'ями і три кінних підрозділів польських військ: два – самого 

Януша Тишкевича на чолі яких стояв ротмістр Стефан Лев, а один – повітовий 

Київського воєводства. Облогою Махнівки керував полковник Гиря, який мав у 

розпорядженні 5000 козаків, на допомогу I.Гирі підійшов М.Кривоніс із 1000 

козацькою добірною кіннотою. Тривав запеклий штурм. Та навіть підхід на 

підмогу Я.Тишкевичу передових загонів 6-тисячного карального війська на чолі 

з магнатом Ієремією Вишневецьким не зміг переламати хід військових подій – 

після затяжних боїв українські повстанці отримали перемогу над польськими 

військами. А 18 липня 1648 року загони Максима Кривоніса беруть штурмом 

Бердичівську фортецю. 

Окрім Бердичева було також визволено Бистрик, сучасну Мирославку та 

чимало навколишніх сіл, що призвело до того, що на початку липня 1648 року 

вся територія Бердичівщини вже контролювалася повсталим народом,який 

об’єднувався в повстанські загони. Селяни і міщани оголошували себе 

козаками і виступали проти феодально-кріпосницької залежності. Так, загони 

М. Кривоніса перемогли військо І. Вишневецького біля Староконстянтинова в 

липні 1648 року. Отож, Бердичів стає сотенним містом Київського полку, де 

постійно розташовується козацький гарнізон. 

В листопаді цього ж року Богдану Хмельницькому вдалося здобути Львів, 

взяти в облогу Замостя, і згодом після того як облога була знята гетьман повів 

свою армію Подніпров’ям. На цьому етапі історичних подій, Бердичів став так 

званою прикордонною смугою, що розділяла українські і польські війська. 



Визвольна боротьба йшла з перемінним успіхом. Декілька раз за ці роки 

територія сучасної Бердичівщини знову підпадала під владу польської шляхти. 

Навесні 1649 року, після того як Б. Хмельницький розмістив декілька своїх 

полків на правому березі р. Случ, що викликало невдоволення польської 

шляхти, польські загони несподівано напали на українську територію, 

захопивши прикордонну смугу, в тому числі і Бердичів. Але вже через кілька 

днів, наприкінці травня 1649 року, Б. Хмельницький разом із військом звільнив 

місто і прилеглу територію, повернувши назад козацький устрій[2].  

Та вже за три місяці Бердичівщина знову відійшла до Польщі. Причиною 

цього стало підписання Зборівського мирного договору в серпні 1649 року. За 

умовами цього договору кордон між польським і українським військами, так 

звана "козацька лінія", проходив по річці Случ, через Звягель, західніше від 

Димера, Овруча, Коростишева, Івниці, Паволочі, Погребищ, Вінниці. Були 

ліквідовані Звягельський, Овруцький, Любартівський, Миропільський полки. 

Територія Житомирщини була розділена кордоном. Та частина, що перебувала 

у складі козацької території, підпорядковувалася Паволоцькому, Київському та 

Білоцерківському полкам. На іншу, польську, частину поверталася шляхта[3]. 

Та ще протягом чотирьох років не один раз Бердичів і прилегла територія 

переходили з рук в руки, що неабияк спустошувало і виснажувало місто. Існує 

навіть таке припущення, що Б. Хмельницький так часто проходив своїм 

військом дану територію, виставляючи тим самим нову прикордонну смугу, що 

в його честь навіть назвали ліс, що ріс недалеко від Бердичева і де стояла його 

ставка . Його і до нині називають Богданівським лісом. 

Лише після битви під Батогом у травні 1652 року на Житомирщині були 

поновлені козацькі порядки. Та навесні 1653 року 10-тисячна польська армія 

під командуванням воєводи С. Чернецького пройшла землями Житомирщини, 

зайняла Коростишів, Чуднів. Знову розпочалося переслідування населення. 

Наступна історична подія пов’язана з Бердичевим - це підписання Юрієм 

Хмельницьким з Польщею Слободищенського трактату 17 жовтня 1660 року 

біля містечка Слободища, що знаходився неподалеку від Бердичева. Договір 



передбачав розрив союзу Гетьманщини з московським царем і відновлення 

державного зв'язку з Річчю Посполитою. Брацлавське воєводство, куди входили 

землі Бердичівщини, згідно з договором мало отримати автономію у складі Речі 

Посполитої. Цим було покладено початок поділу Гетьманської держави на 

Правобережну і Лівобережну частини, а Бердичів мав залишитись під владою 

польської корони. У 1663 році польська шляхта знову повернулася до 

Бердичева, де населення зустріло її вороже.  

30 січня 1667 року між Московським царством і Польщею за спиною 

України підписується Андрусівське перемир'я у відповідності до якого в складі 

Речі Посполитої залишалася Правобережна Україна (крім Києва). Бердичів та 

навколишні землі у складі Брацлавського воєводства відійшли до Польщі. 

Нерідко бердичівськими землями прокочувалися татари. Після одного 

такого походу, що трапився 1695-го року, від міста взагалі залишилось кілька 

будинків. Підтвердженням цього є слова літописця Самійла Величка: «Від 

Корсуня і Білої Церкви, потім на Волинь і в князівство Руське, до Львова, 

Замостя, Бродів і далі подорожуючи, бачив я багато городів і замків безлюдних, 

і пусті вали…, що стали пристановищем і житлом тільки для диких звірів. 

Мури ж, як у Чолганську, Константинові, Бердичеві, Збаражі, Сокалі, що тільки 

на шляху нам у поході військовому трапилися, бачив я одні малолюдні, інші 

цілком пусті, розвалені… Бачив я там багато кісток людських, сухих і нагих, 

що тільки небо за покрівлю собі мали» [8, с. 140].  

Не оминули Бердичівщину і козацько-селянські повстання, найбільше з 

них - під проводом Семена Палія. Так, у жовтні 1702 року відбувся кривавий 

бій між козацько-селянським військом під проводом соратника Семена Палія - 

наказного гетьмана Самійла Самуся - та полько-шляхетським каральним 

військом, яке було направлене урядом Речі Посполитої з метою придушення 

народних повстань. Спершу польські загони зупинилися поблизу Бердичева у 

селі Котельні. Проти них виступили декілька козацьких полків, зокрема 

Фастівський, Богуславський та Корсунський, а також повсталі селяни та 

міщани. Польські війська очолювали регментари Даміан Рущиць і Яків 



Потоцький, згодом до них приєдналися шляхетські ополчення Київського 

воєводства на чолі з житомирським старостою Йосипом Корчевським та 

овруцьким старостою Франциско Потоцьким. Їм вдалося зайняти Бердичів. 

Табір Д. Рущица зосередився у місті-фортеці, а військо Я. Потоцького - за 

містом. Вночі 26 жовтня 1702 року біля с. Семенівка, що знаходилося в семи 

кілометрах від міста Бердичева, багатотисячний козацько-селянський загін 

оточив табір польського війська та із першим промінням сонця раптово 

розпочав бій. Каральне військо Я. Потоцького зазнало поразки, а Д.Рущиць вже 

з залишками війська зачинився в Бердичівській фортеці, однак довго не 

протримався, не витримавши облоги. Козацько-селянське військо захопило 

місто разом з полишеними гарматами та казною шляхти. Ті польські воїни, що 

вижили після облоги, втекли на захід до м. Любар[5, с.113]. 

Перемога над поляками в Бердичеві ознаменувала перехід Житомирського 

повіту під владу С. Палія, а це в свою чергу призвело до низки подій, внаслідок 

яких Правобережна Україна була звільнена з-під гніту Польщі, і кордон тепер 

простягався уздовж річки Случ.  

Завдяки цій і наступним вдалим битвам слава Семена Палія швидко 

рознеслася по всій Правобережній Україна. Подекуди його стали величати 

навіть гетьманом, проте в липні 1704 року все змінилося. Саме цього року під 

Бердичевом став табір гетьмана Івана Мазепи. Спершу нічого не передвіщало 

лихо, отож на зустріч з гетьманом С. Палій вирушив з невеличким загоном, а 

вже ввечері 31 липня його було заарештовано за наказом І. Мазепи. Він був  

звинувачений у зраді і кинутий до в’язниці, що знаходилася у місті Бердичеві. 

Одне із припущень, яке нині висловлюють історики, це те, що причиною такого 

вчинку могла бути незгода у поглядах С. Палія та І. Мазепи на тодішню 

складну ситуацію в державі, суспільні події та роль у них козаків.  

Постаті С. Палія належить особливе місце в історії м. Бердичева. Для нього 

він лишився козацьким лицарем, «визволителем», і тому його образ було 

увіковічено на першому гербі міста[4, с.70].  



Однак, на цьому історія міста в даний період часу не закінчується, навпаки 

вже через тридцять років тут знову поновилися військові дії, і на цей раз це був 

гайдамацький рух. Так, спершу під Бердичевом в 1734 році став діяти перший 

на Житомирщині гайдамацький загін Клима Крута і Василя Щербини, згодом 

сформувалися і інші. У 1747 році у місті відбувся військовий суд над 

учасниками гайдамацького загону І.Гапона, а вже 9 червня 1750 року півтори 

сотні гайдамаків напали на Бердичів і розправилися з шляхтою. Саме ж місто 

зазнало пограбування – були спустошені костьоли, знищено багато документів. 

Після другого поділу Польщі (1793), за яким Правобережна Україна була 

возз’єднана з Лівобережною у складі Російської імперії, змінюється 

адміністративно-територіальний статус. У 1797 році Бердичів у складі 

Житомирського повіту ввійшов до новоутвореної Волинської губернії і 

опинився на кордоні трьох губерній: Київської, Волинської, Подільської.  

Висновок. Таким чином, ми бачимо, що територія, яку займає сучасна 

Бердичівщина, має давню і багату історію. Важка доля спіткала місто Бердичів. 

У середині XVII – першій половині XVIII століття козацькі ватажки тогочасної 

України намагались отримати незалежність від влади Польщі. Одна за одною 

відбувалися криваві битви, в центрі яких опинився Бердичів. Одна та інша 

сторони розуміли, що той, хто володіє Бердичевом, той володіє Україною. 

Війська Богдана Хмельницького неодноразово штурмом брали місто. Те ж саме 

робили польські війська. Бойові дії російських і польських військ, гетьманські 

міжусобиці негативно відбивалися на житті краю. Проте не зважаючи на 

постійні напади татар, кровопролиття, багаторазові зміни влади та низку інших 

тяжких випробувань, місто вистояло. 

Історія міста Бердичів символізує загалом долю українського народу, 

доносячи до нас всю його суть, його незборимість, незламну волю і насамперед 

патріотизм. Дана стаття це лише невеличкий фрагмент нашої історії, 

відтворений на прикладі одного міста, проте він дає достатній поштовх для 

розуміння витоків національної свідомості українців, їх прагнення до 

незалежності. Досліджуючи дану тему ми дійшли висновку, що події минулого 



можуть допомогти зрозуміти як діяти в майбутньому, щоб не допустити 

помилок попередників.  
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