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Село Кропивна розташоване у Золотоніському районі Черкаської 

області. Найдавніша кераміка, яка зустрічається у підйомному матеріалі з 

даної території, датується добою середньої бронзи (середина ІІ тис. до н.е.). 

Давність заселення Кропивни та околиць підтверджує наявність великої 
кількості курганів. Під час археологічних розвідок у його межах було виявлено 

городище давньоруського часу. А випадкові знахідки стулки від середнього 

розміру хреста-енколпіону ХІІ ст. і давньоруського свинцевого (т. зв. 

«бідняцького») хрестика є доказами існування в Кропивні потужного 
поселення ХІ–ХІІ ст. У добу козацтва Кропивна була центром 

Кропивнянського козацького полку, а також мала статус сотенного містечка. 

Навесні 2015 р. у с. Кропивна було виявлене раніше невідоме 

давньоруське городище невеликого розміру [10] (рис. 1). Вірогідна мета його 
будівництва – охорона броду через р. Кропивна, що вів до одного з великих 

суходільних шляхів того часу. 

Розташоване це укріплення на видовженій стрілці мису (куток 

«Париж») [4, с. 160–161]. Майданчик городища (можливо, «дитинець») має 
овальну форму, розмірами 45х32 м, поділений навпіл ґрунтовою дорогою та 

використовується в даний час під сезонний город місцевого жителя. Вали та 

рови збереглися тільки в окремих місцях. Серед підйомного матеріалу 

зустрічається кружальна кераміка початку ХІ – першої половини ХІІІ ст., що й 

дало підстави вважати дане городище давньоруським. А проведені у 2016 р. 

науковими співробітниками НІЕЗ «Переяслав» археологічні розвідки та 

закладання шурфів підтвердили цю гіпотезу. 

Для з’ясування культурного шару та датування пам’ятки було 
закладено траншею розмірами 4х1 м у північно-східній частині городища. 

Дослідження показали, що на майданчику городища знаходяться рештки 

дерев’яних клітей, забутованих глиною, а також було знайдено кераміку 

ХІІ ст. [9]. 
На думку Ю. Ю. Моргунова, нововиявлене давньоруське городище у 

с. Кропивна, що знаходиться на лівому березі однойменної річки, можна 
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віднести до подібних укріплень степового супійсько-придніпровського 

регіону, які розміщувалися серед (чи поблизу) лісових масивів та заплавних 

боліт. Таке розташування більшою мірою притаманне укриттям від ворога. А 

прирічкові фортеці півдня степової області (куди можна віднести й 
давньоруське городище у с. Кропивна) були пристосовані для контролю 

відомих бродів. Такі укріплення були побудовані в кінці ХІ – на початку 

ХІІ ст. і пізніше оборонні споруди там не створювали [8, с. 314]. 

Іншою фортифікаційною спорудою Кропивни була фортеця 
колишнього Кропивнянського козацького полку, яка знаходиться на 

природному підвищенні (рис. 2). 

Вперше в офіційних документах Кропивна – майбутнє полкове місто 

Кропивнянського козацького полку – згадується в «Люстрації Київського 
воєводства 1616 року» як містечко Черкаського староства [3, с. 368]. 

До приїзду в Україну в 1630 р. французького інженера Гійома 

Левассера де Боплана в Кропивні було, згідно з його картою, старе козацьке 

укріплення з п’ятьма редутами для гармат. Кропивна на карті Боплана 1640 р. 
позначена як укріплення. Отже, на наш погляд, він навряд чи міг мати 

стосунок до будівництва оборонної фортеці. 

Наведений вище матеріал дозволяє зробити припущення, що 

кропивнянське укріплення було збудоване до 1630 р., тобто до приїзду 
Боплана в Україну. Не могло воно бути побудовано і в 1648–1649 рр., адже на 

його карті значиться під 1640 р. Не виключено, що в «Люстраціях» за словами  

«Кропивна осаджена...» варто розуміти «кропивнянське укріплення 

побудовано». 
В люстрації 1631–1633 рр., яка описує Канівське та Черкаське 

староства, знаходимо наступне: «Містечко Кропивна. Це містечко лежить над 

рікою Кропивною, воно оточене довкола частоколом. Замочок є на городищу, 

він навкруги опарканений палями. Будівель у ньому небагато, світлиця й 
пекарня. Всього у цьому містечку є 150 домів, в т. ч. 40 міщанських, а решта – 

козацтво. З міських домів дають чинш, котрий звуть колодками, по 

8 литовських грошів, (разом) – 13 зл. Крім того, дають по возу сіна або 

4 литовських грошів, (разом) – 6 зл. На цій же ріці Кропивній стоїть два 
млини, у кожному по одному мучному колу, а друге – ступне. Ці млинки разом 

з горілчаною орендою дають 250 зл. Всі повинні залучатися до ремонту 

парканів і гребель» [7, с. 49]. 

У 1873 р. в м. Полтаву з Кропивнянського волосного управління 

надійшла відповідь на звернення вчених стосовно місцевих пам’яток. У ній 

говорилося, що «городище в м. Кропивной в длину 100 сажней1, в ширину 90 и 

в окружности 380 сажней, четырехугольное, поверхность частично ровная, 

частично холмистая; на высоком месте, недалеко от берега р. Кропивной; валы 
со всех сторон, кроме северной; длина валов 100 сажней, ширина 6 сажней; 

входы с востока и запада, частью засыпано; частью под большой дорогой» [2, 

с. 43]. 

                                                 
1 1 сажень – 2,13 м. 
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У дореволюційному доробку відомих археологів В. Г. Ляскоронського 

та М. О. Макаренка знаходимо ґрунтовний опис пізньосередньовічного 

городища в ур. Фортеця (нині куток «Париж»), яке знаходилося на території 

полкового містечка Кропивнянського козацького полку. 
Городище великих розмірів було досліджене В. Г. Ляскоронським у 

Кропивні на початку ХХ ст. [5, с. 70] (рис. 3). «Тут збереглися сліди укріплень 

у двох місцях: 1) поблизу спуску в село з гори до греблі річки, вліво від 

дороги, біля краю села; 2) за греблею, на так званому «городищі», де сліди 
ровів і окопів збереглися досить добре. «Стара фортеця» в Кропивні, яку 

місцеве населення називає «баштою», знаходиться на мисоподібному пагорбі, 

що входить у долину невеликої річки, в напрямі зі сходу на захід. 

На північному боці ця гора омивається досить великим ставком; із 
заходу вона обривисто спускається до дороги; з півдня – крутий обривистий 

берег до підступаючої тут долини, і тільки зі східного боку вона прилягає 

невеликим перешийком до нагірного плато містечка. Це природне, дуже 

зручне місце розташування мисоподібного виступу, було використане у давні 
часи з оборонною метою; тут, по контурах підвищення, був зроблений 

подвійний вал з ровом між валами. Верхній вал набагато вищий і могутніший 

за нижній; він зберігся у багатьох місцях досить добре. Нижній вал і 

прилягаючий до нього рів унаслідок розмиву атмосферними водами зберігся 
тільки частинами. 

У декількох місцях рів, завдяки розмиву і крутизні спуску, 

перетворився у провалля: таких проваль кілька. Вони особливо розвинуті в 

північній та південно-східній частинах городища. Вал – насипний, місцями він 
доходить до 2–3 сажнів висотою. Рів має ширину 2, а подекуди й 3 сажні; 

глибина рову в даний час невелика – всього біля 1 сажня, що пояснюється тим, 

що він заплив, посунувся від часу. 

Протяжність валів така: західна лінія валу, прорізана дорогою, має 
довжину 170 аршинів2; південно-східний відрізок валу – 120 аршинів; східний 

вал має вигин, дорівнює 30 аршинам, а далі продовжується ще на 350 аршинів; 

довжина західного валу 500 аршинів. Довжина всієї окружності валу – 

1280 аршинів. 
Через фортецю, в напрямку із заходу на схід, проходить дорога, 

створюючи у валу двоє воріт: східні та західні. У східній частині городище 

з’єднується з прилягаючим до нього плато вузьким перешийком, захищеним, 

судячи із залишків насипів, такими ж валами, як і все городище. В середині 

городища («фортеці»), знаходиться церква, розміщена на відстані близько 150 

аршинів від західних воріт» [5, с. 70]. 

М. О. Макаренко у своєму збірнику топографічних свідчень також 

наводить розміри та опис городища у Кропивні. За його розрахунками, 
городище має довжину 100, а ширину – 90 сажнів. В окружності воно 

розміщене на 380 сажнях. Саме укріплення має чотирикутну форму. Його 

                                                 
2 1 аршин – 71 см. 
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поверхня місцями рівна, а місцями горбиста. Розташоване укріплення на 

високому місці, недалеко від берега річки Кропивна. 

Вали знаходяться з усіх сторін фортеці, крім північної. Довжина валів 

100, а ширина – 6 сажнів. Входи в городище є зі східного та західного боків. 
Частина його забудована, а невеликий відрізок знаходиться під великою 

дорогою. Укріплення, за переказами, збудоване для захисту мирних жителів 

під час нападів ворогів, спочатку азіатських народів, а потім поляків. Воно 

охоронялося козаками [6, с. 7–8, 63–64]. 
В радянські часи безвідповідально ставилися до збереження історико-

культурних пам’яток України, а тим більше козаччини. Тому під час 

будівництва автомагістралі Київ–Дніпропетровськ більшу половину території 

фортеці було згорнуто екскаваторами для насипання дороги, так як вона 
знаходилася в безпосередній близькості з нею. А на тій частині, що 

залишилась, були побудовані пожежне депо, баня, млин, колгоспний погреб та 

бокси для ремонту автомобілів. Цьому не завадив навіть знак «Пам’ятка 

археології – Городище: охороняється державою, пошкодження карається 
законом» (рис. 4). У 30-их рр. ХХ ст. козацьку полкову церкву було 

переобладнано під зерносховище. А в 1936 р. в неї влучила блискавка і вона 

згоріла. 

З метою збереження пам’ятних місць у Черкаському краї виконком 
обласної Ради народних депутатів ще в 1991 р. прийняв рішення «Про 

увічнення пам’ятних місць Черкащини, пов’язаних з історією українського 

козацтва», де передбачив перелік пам’ятників і пам’ятних знаків, що будуть 

споруджені в 1991–2005 рр. Серед багатьох інших, у с. Кропивна 
Золотоніського р-ну закладено камінь на місці, де планувалося встановити 

пам’ятний знак Кропивнянському полку, яким командував полковник Филон 

Джалалій (рис. 5). Наразі вже почався 2020 р., а камінь так і стоїть на території 

колишньої козацької фортеці Кропивни, чекаючи заміни на достойний 
пам’ятний знак козацької минувшини. 

А якщо проаналізувати інформацію про пам’ятні знаки, які встановлені 

в козацьких полкових містах України, то їх можна перерахувати на пальцях 

однієї руки. До речі, в Переяславі стоїть такий знак саме на території 
Переяславського козацького полку. 

Так, 23 липня 2018 р. в Переяславі на території Воскресінського храму 

учасники експедиції полковими містами Гетьманщини презентували проект 

«Пам’ять нації» (рис. 6). Учасники заходу взяли участь у панахиді за 

загиблими за волю й незалежність України та ознайомилися з козацькими 

артефактами, що були продемонстровані на виставці. 

Таким чином, зі всього викладеного вище можна зробити припущення, 

що саме наявність двох городищ – давньоруського ХІІ ст. та козацького 
XVII ст. – стало передумовою інтенсивного заселення Кропивни та утворення 

в ній потужного козацького полкового центру – Кропивнянського козацького 

полку, який на чолі з полковником Ф. Джалалієм як військова одиниця 

новоствореної Української козацької держави відіграв визначну роль у подіях 
Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького середини 

XVII ст. 
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OLD RUS’ AND COSSACK HILLFORTS OF KROPYVNA 

VILLAGE AS OBJECTS OF THE HISTORICAL AND CULTURAL 

HERITAGE 

In the article on the basis of archaeological exploration, analysis of 

lustration’s and pre-revolutionary work of famous archaeologists 
V. H. Liaskoronskyi and M. O. Makarenko two fortifications – old Rus’ hillfort of 

the XII century and Cossack XVII century, located in the territory of the modern 

village of Kropyvna of Zolotonosha district of Cherkasy region are described. 

Keywords: village of Kropyvna of Cherkasy region, ancient Rus’ hillforts, 
the Kropyvna River, Kropyvna Cossack regiment, V. G. Liaskoronskyi, 

M. O. Makarenko. 
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Рис. 1. Давньоруське городище в с. Кропивна 

 

 
Рис. 2. Космознімок козацького городища в с. Кропивна 
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Рис. 3. План городища в м. Кропивна за В. Ляскоронським 

 

 
Рис. 4. Охоронний знак на козацькому городищі  

в с. Кропивна 
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Рис. 5. Камінь з інформаційною табличкою 

 

 
Рис. 6. Пам’ятний знак Переяславському козацькому полку 

 


