
Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 12 (14), 2017 
_______________________________________________________________________________________ 

374 

УДК 902.2 (477.43) 

Олександр Прядко 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

ІРКЛІЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ ХVІІ – ХVІІІ СТ.  

 

Статтю присвячено фортеці в с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської області. 

Цей населений пункт був розташований на важливому суходільному шляху. У його функції 

входив контроль за переправою через р. Ірклій. Фортецю було зведено на рештках земляних 

укріплень городища часів Давньої Русі, що зазнало незначних перебудов. Подано детальний 

опис пам’ятки за результатами проведених археологічних розвідок. 
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Заснування фортець було демонстрацією сили та політичної волі як правителів, так і 

окремих магнатів. Фортеця, збудована на кордоні, броді чи шляху, мала не тільки військове 

значення, а й політичне. Засновуючи нову фортецю, держава заявляла про свої інтереси в 

певному регіоні [9, 40]. 

На поч. ХVІІ ст. починається поступовий процес освоєння лівобережного Придніпров’я. 

Для першого періоду освоєння територій характерною ознакою є заснування фортеці із замком 

або острога на місцях старих городищ. 

У межах сучасної лівобережної Черкащини у межиріччі рр. Супій та Сула державною 

політикою просування Речі Посполитої на схід була збудована ціла низка фортець із замками. 

За підтримки короля та Сейму магнати Речі Посполитої отримували грамоти на володіння 

цими територіями. 

У 2016 р. спільним розвідувальним загоном ІА НАНУ та Археологічною експедицією 

НІЕЗ «Переяслав» було продовжено дослідження лівобережного Придніпров’я. У ході робіт 

основна увага приділялася обстеженню відомих та пошуку нових археологічних пам’яток. 

Одним із перспективних мікрорегіонів середньої течії р. Ірклій була округа с. Іркліїв 

Чорнобаївського району Черкаської області. Зазначене село розташовується по обох берегах 

ріки Ірклій на лівому березі р. Дніпро. Рельєф території поблизу сс. Іркліїв, Загородище, 

Скородистик, Червоногірка характерний тим, що лівий берег р. Ірклій вищий та крутіший на 

відміну від правого, який пологіший і не має різких перепадів висоти. 

Фортеця знаходилася в центральній частині с. Іркліїв, уроч. Забашта, Хамське, 

Трибинщина. Залишки укріплень розташовані на мису, який утворений з північно-східної 

сторони долиною р. Ірклій, а з південно-західної широким яром. З південно-східної сторони 

мис з’єднується з корінним берегом. Висота над рівнем заплави становить близько 25 м. 

З північно-західної сторони цього мису виділяється видовжений природній виступ 

(рис. 2, 6), який має округло видовжену форму розмірами 82 м з північного заходу на 

південний схід, 38×24 з північного сходу на південний захід (0,1831 га). З півночі, 

північного заходу та південного сходу на краю поверхні цього виступу простежується рів, 

ширина – 4-4,5 м, глибина – 0,50-0,60 м. Нижче площадки із заходу та південного заходу 

фіксується ескарп, який доповнений ровом, по якому нині проходить стежка. З напільного 

боку рів чи вал відсутній, але у місці ймовірного розташування рову простежується на схилі 

рівчак, який утворений багаторічним стоком води (рис. 4). До місця в’їзду на цей виступ 

вздовж основного мису з напільної сторони веде основна дорога, яка використовується і нині 

(вул. Марії Пустовіт). На поверхні виступу розташовуються три будівлі одного нежилого 

двору. Поряд на сезонному городі зібрано підйомний матеріал, який представляє переважно 

козацьку добу (рис. 5, 9-23). У зачистці стінки сміттєвої ями поряд з будівлею зафіксовано 

перемішаний культурний шар товщиною 1-1,6 м, який насичений матеріалами 

козацької та давньоруської доби. Кераміка давньоруської доби представлена 6-ма 

фрагментами (рис. 5, 2-7). Це уламки тонкостінних кружальних горщиків з типовим плавно 

вигнутим профілем. Вінця мають характерну закраїну зсередини та плавний S-подібний 
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профіль зовні. Черепок щільний, у тісті домішка дрібнозернистого піску. Поверхня світло та 

темно-сірого кольору. Два фрагменти стінок мають характерний хвилястий орнамент. 

Крім матеріалів давньоруської доби знайдений одиночний фрагмент стінки ліпної 

неорнаментованої посудини, який може відноситися до епохи бронзи або раннього заліза. 

Аналогічний шматок ліпної кераміки знайдений і на схилі з південно-західної сторони цього 

виступу. Судячи з того, що і в зачистці сміттєвої ями трапився трьохгранний бронзовий 

наконечник стріли з відламаним шипом (рис. 5, 1), поселення, яке тут існувало до князівських 

часів, відноситься, ймовірно, до скіфської доби. 

На поч. ХХ ст. на цей виступ також звернув увагу і В.Г. Ляскоронський у своїй відомій 

праці: «Кроме означеных окопов, есть еще небольшой отрывок вала и рва при нем на том 

небольшом выступе, ныне совершенно оторванном от мысообразной части городища, 

который отходит с западной стороны последнего и также вдается в долину, по которой идет 

дорога. На самом краю етого мыса и находится означенные вал и ров» [7, 72-73]. У поданій 

ілюстрації городища в с. Іркліїв вище зазначений виступ зображений з валом і ровом (рис. 3). 

Але рів показаний не з напільної сторони, а з внутрішної сторонни виступу. 

Судячи з вищезазначених ознак та матеріалів саме на цьому виступі знаходилося мисове 

городище давньоруського часу та перебудований з нього замок фортеці. Найближче подібного 

типу городище цього ж періоду за майже аналогічних топографічних умов було відкрите у 

2015 р. в с. Кропивна Золотоніського району Черкаської області [10, 106-114]. Єдина 

відмінність між Іркліївським та Кропивнянським городищами полягає у їх повторному 

використанні у ХVІІ ст. Поряд з Кропивнянським городищем округлої форми було збудовано 

значно більших розмірів фортецю. Тоді ж, як Іркліївська була перебудована під замок фортеці. 

До 2016 р. на території с. Іркліїв не було знайдено матералів давньоруської доби. 

Найближча знахідка цього часу була знайдена у 1988 р. за 3,5 км на схід від с. Іркліїв під час 

археологічних досліджень кургану №2 працівниками Черкаської Лісостепової археологічної 

експедиції. Був знайдений берестяний колчан з кістяною орнаментованною накладкою і 

кістяною кінцевою накладкою на лука із кенотафа [2, 11-12]. 

На основному мисі цього ж археологічного комплексу пам’яток знаходяться залишки 

земляних укріплень Іркліївської фортеці ХVІІ–ХVІІІ ст. Розміри круглої в плані площадки 

155×150 м (2,1 га). Найкраще збережений вал з ровом фіксується з півночі та північного сходу. 

Варто відмітити, що перший вал з ровом (на схилі) знаходиться на 8-10 м нижче від рівня 

площадки фортеці. Ймовірно це повязано з ескарпуванням цього мису ще в князівську добу. 

А появу рову з валом на площадці сходинки ескарпу слід пов’язувати з початком будівництва 

фортеці. У південно-західній стороні фортеці фіксується ескарп, але без рову з валом. З 

напільної сторонни фортеці вал з ровом не зберігся. Але зпівденно-західної сторони по 

незасипаному рову проходить дорога, яка на схилі зменшується до стежки. З північно-східної 

сторонни схилу простежується рівчак, який зорієнтований на протилежну сторону мису. 

Найкраще збережений «другий» вал з ровом знаходиться на площадці фортеці з півночі та 

північного сходу. Ширина рову 10-12 м, глибина 1,5-2,2 м. Вал майже повністю знівельований. 

На території фортеці знаходяться численні будівлі мешканців с. Іркліїв, поряд з 

якими на сезонних городах зібрано кераміку періоду бурхливого розвитку містечка та 

с. Іркліїв ХVІІ-ХХ ст. Знахідок більшранніх епох не трапилось, це повязано на нашу думку з 

потужним пізнім культурним шаром. 

Крім цього за усними розповідями жителів цього кутка під час земляних робіт 

трапляються людські поховання, зорієнтовані головою на захід. Ці знахідки можна пов’язати 

з цвинтарем, який був біля церкви (рис. 3). 

Достовірної та точної дати початку будівництва в с. Іркліїв польської фортеці ми не 

маємо. Але можна припустити, що це було до 1631 р., оскільки в люстрації Черкаського 

староства Київського воєводства подано перший короткий опис фортеці м. Ірклієва [8, 43-53]. 

Відправною ж датою заснування Іркліївської слободи на пустому городищі, слугує 1608 р. Про 

це ми довідуємось з люстрації 1616 р. «Староство Черкаське. Містечко Іркліїв. Це містечко 
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років вісім, як засноване; Є в ньому будинків послушних 20. Козацьких 300. Повинності податі 

не платять по наданому статусу слободи, яке їм було дозволено до 20 років» [1, 314]. 

Вдруге Іркліїв згадується в 1622 р. «Мистечко Арклий. В нем 50 послушных домов, а не 

послушных казацких свыше 400. Податей никаких не платят, только выполняют военную 

службу, которую каждый из них на коне и с оружием должен нести при своем старосте или 

подстаросте» [6, 401-402]. 

На картах Гійома де Боплана 1648 та 1650 рр. Іркліїв позначений, як Herklij – місто 

фортифіковане, складається з двох частин по берегах ріки з замком [11, 120]. 

Навесні 1648 р. утворився Іркліївський полк з Іркліївської сотні Переяславського полку 

Речі Посполитої. Полковий центр знаходився у м. Іркліїв. До його складу входили сотні: 

Бурімська, Васютинська, Вереміївська, Іркліївські та Канівецька. За Зборівською угодою 1649 

р. полк було ліквідовано, а його територію розділено між Чигиринським та Кропивнянським 

полками. З 1649 по 1658 рр. козаки м. Ірклієва входили до складу трьох однойменних сотень, 

але вже Кропивнянського полку.  

З 1658 р. Іркліївський полк було знову відновлено з сотнями: Деньгівська, Журавська, 

Іркліївських три, Кропивнянська, Курінська, Канівецька та Оржицька [3, 50-51]. 

Під час московсько-польської війни (1654-1667 рр.) фортецю та більшу частину містечка 

у 1662 р. спалено військами Ромадановського. «Войско московское Ромадановского 

соединилось у Козельца, пошли вниз по Днепру, переправились через него у Мишуриного 

Рога нагнали Юрия Хмельницкого близ Ирклеева, его разбили и город, который ему помогал 

сожгли» [5, 22]. Наступного 1663 р. Іркліївський полк знову скасовують, а сотні приєднують 

до найближчих полків. 

З 1663 до 1782 рр. Іркліївська сотня булла військово-тактичною одиницею 

Переяславського полку [4, 268-280; 3, 145-146]. 

У другій половині ХVІІІ ст. Іркліївська фортеця втрачає свої оборонні функції. 

Підтвердженням цьому є опис фортеці 1767 р.: «Мистечко Ирклей лежит на высоком месте 

вокруг обнесен земляным валом, з двумя воротами: 1) Переяславские; 2) Золотоношские, и 

одна фортка прозываемая Троецкая, которою от не присмотру и не починений весь осыпался 

и ворота весьма в ветхость пришли. С первой стороны на восток с виду от валу форпост 

прозываемый Забаштанский о котором форштадт ведомости при сем прилагаем, за сим 

форштатом з виду поля Василя Шутка, Лукяна Бабенка, да священника Ирклиевского Лукяна 

Завойка и войскового товарища Максима Требинского.  

С второй стороны на полдень с виду от валу форштадт прозывается Загородкой с 

вигонного места и поля козака Василя Богуша, расстоянием от валу одну версту да виду от 

валу села Воронинец. 

С третьей стороны на запад с виду от валу течет р. Ирклей разстоянием от валу сажень 

25, широта оной 50 сажень, через которою плотина и на ней амбаров два, в каждом амбаре по 

одному мучному колу. За рекою с виду форштадта прозываемым Малоподольским, а з боку 

оного в леву руку выгон. 

С четвертой стороны на север с виду от валу за р. Ирклеевом форштадт прозываемым 

Низкоподолским, за оним форштадт бугор зовется Лацкой Подоль оного бугра в правую руку 

гора называется Синенкова, за оним же бугром деревня Загородище, а дальше сс. Каневецкой 

сотни: Лихолиты, Ревбенцы в 7 верстах» [5, 68-69]. 

Отже, замок Іркліївської фортеці був закладений на давньоруському городищі. Практика 

використання старих укріплень для будівництва замків типова для Лівобережних територій 

Речі Посполитої першої половини ХVІІ ст. Будівництво укріплень, як у ХІІ ст., так і в ХVІІ ст., 

зумовлювалось однією і тією ж метою: обороною краю, виявлення та попередження загрози, 

відбиття нападів та контроль броду на Переяславському шляху. Вигідне розташування фортеці 

на витягнутому мисі та його стрімкі схили робили це місце придатним для захисту населення 

в разі нападу ворогів. 
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Olexander Priadko 

IRKLIIV FORTRESS XVII – XVIII CENTURY 

The article deals with a fortress Irkliiv Chornobai district Cherkasy region. This settlement was 

located on the important overland journey. Its functions included monitoring of the crossing over the 

river. Irkliy the fortress was built on the remains of earthworks fort ancient times, which has 

undergone minor alterations. Posted detailed sights on the results of archaeological research. 

Key words: Irkliiv, fortification, fort, castle, Commonwealth, ford. 

 
Рис. 1. Фрагмент карти Г.Л. де Боплана. 1650 р. 
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Рис. 2. План-схема мису уроч. Забашта, с. Іркліїв: 1 – замок, 2 – фортеця ХVІІ – ХVІІІ ст. 

 

 
Рис. 3. План Іркліївського городища (за Ляскоронським В.Г.).  

Локалізація укріплень: 1 –замок, 2 – фортеця ХVІІ – ХVІІІ ст. 
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Рис. 4. План та профілі замку Іркліївської фортеці. 
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Рис. 5. Археологічні матеріали з Іркліївської фортеці: 1,8 –метал, 2-7, 9-23 – кераміка. 

 
Рис. 6. Вид з південного заходу на замок Іркліївської фортеці.  

Фотографія автора. Січень 2017 р. 
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