
119

С е р е д н ь о в і ч н а   а р х е о л о г і я   У к р а ї н и
УДК: 902/904 (477) 

Дмитро Філімонов, 
аспірант Дніпровського національного університету 

ім. Олеся Гончара 
історик, археолог, краєзнавець  

член НСАУ та НСКУ

Стаття присвячена дослідженню посаду Новосергіївської фортеці – пам’ятки фортифікаційного мис-

тецтва Московської держави кінця XVII  – початку XVIIІ ст., розташованої на території Нижнього 

Присамар’я. На основі аналізу письмових джерел вивчається історія існування та визначається місце 

розташування Новосергіївського посаду. Розглядаються матеріали археологічних розвідок, проведених в 

останні десятиріччя на площі залишків фортеці. За допомогою супутникової карти інтернет-додатку 

Google Maps локалізується укріплення посаду та з’ясовуються деякі особливості його фортифікації.
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На берегах р. Самара розташована значна кількість залишків земляних фортифікаційних споруд,  
зведених за наказами урядів Московської держави, а згодом і Російської імперії, наприкінці ХVІІ–ХVІІІ ст. 
Останнім часом стає все більше зрозумілим, що без усебічного вивчення цього виду пам’яток, зокрема і з 
використанням методів археології, неможливо в повному обсязі дослідити історичні події, що відбувалися в 
зазначений період на території Північного Причорномор’я, а також скласти повне уявлення про матеріальну 
культуру різних груп населення, які мешкали на цих землях. Особливу дослідницьку зацікавленість виклика-
ють фортифікаційні споруди, зведені в нижній течії р. Самара наприкінці ХVІІ ст., а саме Новобогородицька 
(Богородицька) та Новосергіївська (Сергіївська) фортеці. З двох зазначених фортець на сьогодні найбільш 
дослідженою є Новобогородицька. Натомість розташована вище за течією р. Самара та менша за розмірами 
Новосергіївська фортеця й досі залишається як в історіографічному, так і в археологічному плані маловивче-
ною пам’яткою.

Особливий інтерес викликає вивчення історії існування укріплених поселень переселенців з терито-
рій українських земель та Московської держави, розташованих перед стінами цитаделей фортець. Як по-
казує практика археологічного дослідження Новобогородицької фортеці, саме на території посаду можуть 
міститися найбільш цікаві побутові та господарські об’єкти. Не менш важливим завданням є і локалізація 
укріплень, що були зведені для захисту посадів. Немає сумнівів у тому, що виявлення і дослідження залишків 
фортифікаційних споруд, призначених для прикриття поселень переселенців-колоністів, розташованих пе-
ред фортечними стінами, має стати одним з пріоритетних напрямків майбутніх археологічних досліджень 
залишків обох московських фортець-містечок, розташованих на теренах Нижнього Присамар’я. 

У цій статті розглядаються матеріали історіографічного та археологічного вивчення посаду Новосер-
гіївської фортеці. На сьогодні вже накопичився доволі значний джерельний матеріал, за допомогою якого 
можна дослідити багато аспектів даної проблематики. Запропонована робота є своєрідним проміжним під-
сумком багаторічних досліджень автора в цьому напрямку. 

У сучасній історіографії відсутні будь-які спеціальні роботи, присвячені дослідженню посаду Ново-
сергіївської фортеці. Окремі відомості, що стосуються різних аспектів вивчення Новосергіївського посаду,  
зустрічаються в працях В. О. Векленка, І. Ф. Ковальової, В. І. Мільчева, О. А. Репана та В. М. Шалобудова.

Метою статті є викладення матеріалів, отриманих у процесі багаторічних досліджень, і пов’язаних  
з історією існування та визначенням місця розташування посаду Новосергіївської фортеці, а також з пробле-
мами локалізації та з’ясуванням особливостей фортифікації його укріплень.

Заснування Новосергіївської фортеці нерозривно пов’язане з політикою оборонного будівництва, яку 
впродовж ХVІ–ХVIІ ст. проводило Московське царство на своїх південних рубежах. Стратегія зміцнення кор-
донів Московської держави в цей період полягала у спорудженні укріплених ліній, так званих «черт», значної 
протяжності, покликаних не допустити ворога на власну територію. Ці оборонні лінії являли собою системи 
прикордонних фортець та укріплень з гарнізонами служилих людей, що контролювали головні шляхи, яки-
ми татари щороку здійснювали походи на територію Московської держави (Носов 2009, с. 27, 32–33, 40–45). 

Історію інженерного укріплення південного кордону Московської держави можна поділити на два ос-
новні етапи. Перший зайняв усе XVI – першу половину XVII ст., коли укріплені лінії будувалися на південному 
кордоні насамперед задля того, щоб не допустити неприятеля до центральних земель держави. Будівництво 



120

С Е К Ц І Я  2
Білгородської черти, розпочате невдовзі після закінчення Смоленської війни 1632–1634 рр. з Річчю Поспо-
литою, ознаменувало завершення цієї оборонної стадії боротьби на південному кордоні та перехід Москви 
до активної експансії на територію так званого Дикого поля з метою його колонізації (Носов 2009, с. 43–44). 
Ефективна оборона та поступове просування кордонів на південь за допомогою укріплених ліній призвели 
до того, що уже наприкінці XVII ст., зміцнившись під їхнім захистом, Московська держава стала здатною 
здійснити масштабні наступальні дії проти Кримського ханства, спрямовані на його підкорення.

Досвід невдалого першого походу на Крим в 1687 р. об’єднаних військ Московського царства та підвлад-
ної йому Гетьманщини (Лівобережної України) показав, що без надійно укріплених баз постачання для армії, 
розташованих безпосередньо поблизу театру військових дій, будь-які наступні намагання Московської дер-
жави підкорити Кримське ханство будуть приречені на невдачу. Саме тому царський уряд запланував звести 
низку дерево-земляних фортець на р. Самара. У нових укріпленнях мали розташовуватися постійні залоги 
московських військ і зберігатися озброєння, боєприпаси, військове спорядження, запаси продовольства й 
фуражу. Крім того, ці фортеці, у разі їх спорудження, могли серйозно утруднити татарські напади, спрямовані 
на землі Лівобережної та Слобідської України, а також допомогти центральній владі здійснювати контроль 
за діями запорозьких козаків.

З письмових джерел відомо, що фортеці майбутньої лінії планувалося спорудити вздовж правого берега 
р. Самари, від її гирла і до місця впадіння в неї її лівої притоки р. Бик (Яворницький 2008, с. 132). Ймовірно,  
ці укріплення мали розташовуватися поблизу стратегічно важливих бродів через р. Самару. Згідно архів-
них документів, у кінці ХVІІ ст. від гирла р. Самара і до р. Бик існували та активно використовувалися на-
ступні великі броди: Піщаний, Калинів, Вільний, Гришин, Кочереженський, Тернівський та Чаплинський  
(Роспись…1862, с. 60–63).

Опис проекту цієї лінії подає стряпчий І. Коломнін: «…а великие государи, по речки Самари до Быка, 
укажут строить городы и, по Самари до устья Быка, от непиятельских приходов учинить крепость, а от Быка 
до Торца и вниз Торца воловыми да сторожевыми городками, и людей в те городка посылать из жилых Са-
марских и Харьковскаго полку городов, с переменою, то Ахтырскаго и Харьковскаго и Полтавскаго полков, 
жителем, и будет от неприятельскаго приходу всегдашнее и безопасное пребывание» (Роспись…1862, с. 63). 
З наведеного опису видно, що майбутня лінія мала складатися з двох частин: першої – від гирла р. Самари 
до гирла р. Бика; другої – від гирла р. Бика і до р. Торець. Усі фортеці першої ділянки проектованої лінії мали 
бути так званими «жилыми», тобто повинні були мати населений посад. Фортеці другої ділянки планувалися 
суто військовими об’єктами «воловыми да сторожевыми городками» без посадів. Вояки для несення гарні-
зонної служби в цих укріпленнях мали надсилатися з самарських фортець першої ділянки, а також з лівобе-
режного Полтавського і слобідських Харківського та Охтирського козацьких полків.

Улітку 1688 року, в період підготовки до наступного походу на Крим, на правому березі пригирлової 
частини течії р. Самари будується велика фортеця Новобогородицька, яка мала стати першим пунктом в 
реалізації проекту створення укріпленої лінії вздовж р. Самари (Яворницький 2008, с. 111–112).

У наступному 1689 р., наприкінці другого Кримського походу, за наказом головнокомандуючого  
об’єднаного московсько-козацького війська князя В. В. Голіцина побудована ще одна дерево-земляна форте-
ця на р. Самарі – Новосергіївська (Сергіївська). Ця фортеця стала другим і останнім укріпленням на шляху 
зведення оборонної лінії на берегах Самари, ідею спорудження якої так ніколи і не було в повному обсязі 
втілено у життя. Обидві фортеці належали до першої ділянки проектованої лінії, тому мали у своєму складі 
укріплений посад.

Слід зазначити, що московські фортеці на р. Самарі були споруджені з застосуванням принципів так 
званої «старої голландської» фортифікаційної системи. Це була система, розрахована на швидке та дешеве 
будівництво. Укріплення споруджувалися в основному з самого доступного матеріалу – землі. Більш того, 
земляна фортифікація виявилася найбільш пристосованою для того, щоб протистояти руйнівній силі ар-
тилерії. Земляні укріплення бастіонного типу можна було зводити на стратегічних напрямках не тільки з 
метою оборони, але і для наступу (Ревзина 2016, с. 134–135). Останнє цілком відповідало вимогам експансіо-
ністської стратегії Московської держави на території Північного Причорномор’я.

Будівництво Новосергіївської фортеці відбувалося на протязі майже місяця – з 20 червня по 18 липня. 
Будівельними матеріалами для спорудження укріплення слугували земля та дерево. Спроектував фортецю 
інженер-фортифікатор полковник Вільгельм фон Залєн (за походженням німець, а за іншими даними – гол-
ландець), який перебував на службі в московських царів, і який за рік до того спроектував Новобогородицьку 
фортецю. Будівельні роботи здійснювали московські вояки під командуванням новобогородицького воєво-
ди І. Ф. Волинського. Розташовувалась фортеця, як і Новобогородицька, на правому березі р. Самари, вище 
броду Вільного. Схил берега на цьому відрізку течії Самари має дуже розвинену балочно-байрачну систему, 
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через що дана місцевість отримала історичну назву «урочище Сорок Байраків» (Гордон 2009, с. 197; Міль-
чев 2016, s. 167–168; Полное собрание…1830, с. 24–25; Яворницький 2008, с. 149–155). 

За штатом гарнізон фортеці складався з 500 солдат піхотних полків так званого нового (іноземного) 
строю. Першим новосергіївським комендантом став стряпчий С. К. Анненков (Яворницький 2008, с. 149, 152). 
Посад було заселено в основному вихідцями з Лівобережної України (Гетьманщини). Але вже в наступному 
1690 р., за повідомлення козацького літописця С. Величка, майже всі жителі посаду та вояки гарнізону помер-
ли внаслідок епідемії чуми (Величко 1991, с. 308; Яворницький 1991, с. 76). У наступні року царським і гетьман-
ським урядовцям вдалося відновити життя на території фортеці. 

Після завершення московсько-турецької війни 1686–1700 рр. до Новосергіївської фортеці рушила нова 
хвиля переселенців з території Гетьманщини. Цей рух відбувався за підтримки, а скоріше за все і з ініціа-
тиви, гетьманської адміністрації, яка прагнула поширити свою юрисдикцію на присамарські землі. Більше 
того, на початку 1700-х рр. І. С. Мазепа просив царя Петра І передати під його управління Новобогородицьку 
фортецю та навколишні землі по р. Самарі, ймовірно разом з Новосергіївською фортецею. Але царський 
уряд не задовольнив таке бажання гетьмана. Самарські фортеці залишилися під контролем московського 
воєводи (Таирова-Яковлева 2011, с. 139). У військовому плані вони відносилися до Білгородського розряду, а їх 
посади адміністративно управлялися через Малоросійський приказ. Посади обох фортець мали певне само-
врядування. Українське населення обох фортець-містечок утворило козацькі сотні на зразок лівобережних. 
З огляду на те, що у документах Гетьманщини фортеця Новосергіївська часто фігурує під назвою «Вільна», то 
скоріше за все сотня звалася «Вільнянська» (Репан 2017, с. 51; Філімонов 2019, с. 28, 39).

У 1708 р. фортеця, разом з її населенням, була приписана до новоутвореної Київської губернії. Згідно  
архівних документів, у 1709 р. на новосергіївському посаді разом зі своїми родинами проживало 798 старшин 
і козаків (Ведомость…1708, арк. 493 зв). Відомі й прізвища двох новосергіївських сотників початку ХVІІІ ст. – 
це І. Лучанченко та М. Пляка (Фляка) (Репан 2012/2013, с. 10; Мышлаевский 1898, с. 233).

Фортеця проіснувала до 1711 р. У лютому цього року вона була захоплена 40-тисячним військом крим-
ського хана Девлет-Гірея ІІ, до складу якого входили запорозькі козаки. Жителі посаду фортеці з огляду на 
чисельні сили противника не стали чинити опір та видали татарам московський гарнізон, що на той час 
складався лише з однієї піхотної солдатської роти під командуванням капітана І. Муханова (Мышлаевский 
1898, с. 223). 

Царське військове керівництво в кінці березня 1711 р. здійснило невдалу спробу силами козаків  
Полтавського полку під командуванням полковника І. Черняка відбити стратегічно важливу Новосергіївську 
фортецю, яку хан сподівався використати як основний плацдарм для нападів на території Лівобережної та 
Слобідської України (Мышлаевский 1898, с. 67). Наступна спроба оволодіти фортецею, вже значно більши-
ми силами об’єднаного корпусу, очолюваного генерал-майором графом Ф. В. Шидловським, до складу якого 
входили підрозділи регулярних російських частин, слобідські та лівобережні козаки, увінчалась успіхом. В 
результаті дводенного штурму, що відбувався протягом 11–12 квітня 1711 р., царські війська оволоділи форте-
цею. У полон до переможців потрапило 700 козаків, з яких 46 осіб були запорожцями, а всі інші – новосергіїв-
ськими жителями, а також 3240 жінок і дітей. Полонених козаків піддали децимації – було страчено кожного 
десятого козака, а всіх інших разом з їх родинами відправили в заслання до Сибіру. Перед відступом, бо 
прийшла звістка, що ніби сам хан зі всім своїм військом йде до Новосергіївська, солдати та козаки Ф. Шид-
ловського частково зруйнували земляні укріплення фортеці, після чого вона вже ніколи не відновлювалася 
(Мышлаевский 1898, с. 70–7; Мільчев 2005, с. 466–467).

Новосергіївська фортеця являла собою укріплення бастіонного типу. За своєю функціональною струк-
турою вона складалася із двох частин: внутрішнього укріплення, що звалося «замок» або «малий острог», 
«мале місто» та зовнішнього укріплення посаду, що мало назву «шанець», «великий острог», «велике місто» 
(Мышлаевский 1898, с. 71, 223, 233, 235; Яворницький 2008, с. 154). Уяву про інженерне влаштування оборонно-
го комплексу фортеці надає опис 1689 року, складений відразу після завершення будівництва цієї фортифіка-
ційної споруди та введений до наукового обігу ще Д. І. Яворницьким, а також план залишків земляних укрі-
плень Новосергіївської фортеці 1898 року (План развалин….1898). Згідно з цим джерелами, фортечний замок 
у плані мав форму прямокутника. Укріплення його складалися із земляних стін та чотирьох п’ятикутних 
бастіонів, розташованих по кутах споруди та зорієнтованих за сторонами світу з незначним відхилом (рис. 1). 
Висота стін і бастіонів складала трохи більше 4 м. Їх зовнішні та внутрішні схили було обкладено дереном. 
Нагорі розташовувалося 50 розкатів – майданчиків для встановлення гармат. Перед стінами і бастіонами, на 
відстані близько 4 м, знаходився сухий рів завширшки 10 м та завглибшки 6 м. Загальна довжина периметру 
укріплень замку була трохи більшою за 800 м (Яворницький 2008, с. 153–154).
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Усередині замку розміщувалися наступні дерев’яні будівлі: приказна хата, воєводський двір, казенний 

погріб із дубу та 3 комори для зберігання продовольчих та військових припасів. Для вояків гарнізону побуду-
вали 50 хат. На спорудження цих будівель було використано 8080 колод.

Згідно опису 1689 р., фортечний посад являв собою укріплене поселення. Розташовувався він з трьох бо-
ків від внутрішніх укріплень фортеці замку. Для захисту від можливих ворожих нападів посад було обведено 
земляним шанцем загальною довжиною 600 сажнів (близько 1300 м).

Земляний шанець, що захищав посад Новосергіївської фортеці, являв собою сухий рів завширшки і зав-
глибшки близько 3 м, та земляний вал, споруджений із землі, вибраної з рову. На валу були встановлені рогат-
ки (Яворницький 2008, с. 154). Пізніше рогатки замінили на палісад (частокіл), наявність якого зафіксовано 
в документах початку ХVIII ст. Так, у відомості про штурм Новосергіївської фортеці 12 квітня 1711 р. генерал- 
майор Ф. Шидловський повідомляв, що очолювані ним підрозділи «учиня с одной стороны из пушек стрель-
бу, а с другой отбив их (оборонців фортеці – Д. Ф.) от стены гранатами и подрубивши палисады, вошли в 
большой город и многих тут изменников в труп положили, и пушку и одно знамя взяли, а другие изменники 
с женами и детьми заперлись в земляной замок» (Мышлаевский 1898, с. 235). 

Крім рову, валу та рогаток (пізніше палісаду), оборонні властивості шанцю були посилені двома де-
рев’яними караульними проїзними вежами з «верхним боем». З боку, спрямованого до р. Самари, шанцю 
зроблено не було. На цій ділянці оборони фортеця мала природний захист у вигляді крутого схилу берега, 
який додатково було укріплено за допомогою надовбів – загострених у верхній частині дерев’яних паль, вста-
новлених з нахилом у бік річки, можливо, у шаховому порядку та в декілька рядів (Яворницький 2008, с. 154). 

Посад становив першу лінію оборони. Ось, наприклад, як описує підготовку населення посаду до за-
хисту фортеці сержант С. Самійлов, який у лютому 1711 р. перебував у складі новосергіївського гарнізону:  
«…уведав-де тамошние жители о приходе ханском, жен своих и детей, и пожитки собрали в замок, а сами 
хотели в большом остроге сидеть и биться до последней меры» (Мышлаевский 1898, с. 223).

Легкі укріплення посаду не могли слугувати надійним захистом у разі серйозного штурму з застосу-
ванням артилерії, здійсненого за всіма правилами військового мистецтва того часу. Створення оборонної 
споруди з відносно слабкими за мірками європейської військово-інженерної справи фортифікаційними еле-
ментами пояснюється примітивністю облогово-штурмових засобів і методів, котрими володіли татари та за-
порозькі козаки, проти яких головним чином і було спрямовано це укріплення. Шанець посаду призначався 
в основному для захисту від короткочасних раптових набігів, але не був пристосований для довготривалої 
оборони, як це і показали події весни 1711 р. 

Залишки земляних укріплень Новосергіївської фортеці проіснували досить довгий час у верхів’ї  
б. Замкова, на північній околиці с. Вільне (Корбівка) Новомосковського району Дніпропетровської області. 
На спеціальній карті Генерального штабу другої половини ХІХ ст. вони позначені під назвою «Городок». На 
цій самій карті зображено і контури земляного укріплення посаду, фронт якого звернуто до б. Васильківка 
(Василькова), а відкрита горжа (тильний бік), до р. Самари (Военно-топографическая карта…1861, арк. 13, ряд 
ХХVІ). У кінці 1970-х рр. рештки замку фортеці були майже повністю зруйновані під час будівництва трактор-
ної бригади Новомосковського радгоспу-технікуму. Лише частина східного бастіону, з прилеглою до нього 
ділянкою валу та рову, залишилась неушкодженою. Намагаючись приховати факт знищення пам’ятки, вали 
знову нагорнули бульдозерами. Посад фортеці частково опинився під господарськими будівлями, житловою 
забудовою с. Вільного та орними полями (Векленко, Ковальова, Шалобудов 2008 с. 9; Філімонов 2012, с. 147). 

Першу археологічну розвідку на території замку Новосергіївської фортеці та її посаду проведено  
в 2005 р. експедицією Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (керівник – про-
фесор І. Ф. Ковальова). До завдань розвідки входили пошуки культурного шару посаду. У звіті, складеному 
за результатами шурфування, відмічено, що основна частина шурфів була закладена в центрі периметру 
зруйнованих залишків замку та вздовж звернутого до р. Самари краю корінного берега. Також шурфи були 
зроблені на орних полях, які примикають до залишків замку. В результаті було встановлено, що на полях 
«выраженный культурный слой отсутствовал, возможно, из-за постоянной распашки, сопровождавшейся 
смывом грунта». За висновками проведеного дослідження визначено, що залишки фортеці не представля-
ють культурної цінності і рекомендовані до виведення з переліку археологічних пам’яток Дніпропетровської 
області (Ковальова 2005, с. 12).

У подальшому розвідки на території Новосергіївської фортеці проводили: у 2012 р. – експедиція Дніпро-
петровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького (керівник – кандидат історичних наук 
О. В. Старік); у 2015 р. – співробітники Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних 
цінностей (науковий керівник – директор Л. М. Голубчик, керівник польової групи – провідний науковий 
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співробітник Д. Г. Філімонов); у 2018 р. – експедиція Дніпропетровського національного університету ім. Оле-
ся Гончара (керівник – кандидат історичних наук О. В. Ромашко).

У 2012 та 2018 рр. шурфування проводилося усередині периметру колишніх залишків замку фортеці.  
Результатами цих робіт стало виявлення кладовища та житла-напівземлянки часів існування фортеці (Старік 
2015, с. 70–71). Під час розвідки 2015 р. досліджувалася територія, прилегла до решток замку (Голубчик, Філі-
монов, Мишуста 2016, с. 7–11; Філімонов 2016, с. 43–48). Найбільшу увагу було приділено обстеженню верхів’їв  
б. Васильківки. Під час огляду лівого схилу балки, нижня частина якого зайнята зруйнованим господарським 
двором, на відстані близько 150 м на північ від залишків Новосергіївської фортеці, між ґрунтовою дорогою 
та лісосмугою, на ділянці орного поля розмірами близько 150×100 м, було зібрано підйомний матеріал пе-
ріоду функціонування фортеці. Місце збору підйомного матеріалу знаходиться в межах території, на якій 
локалізується північна частина посаду фортеці (рис. 2). Зібраний підйомний матеріал складається з уламків 
гончарної кераміки, монет першої половини ХVII ст. та кінця ХVII – початку ХVIII ст., прикрас, елементів 
одягу та взуття, боєприпасів до вогнепальної зброї, деталей кінського спорядження та речей господарського 
призначення (рис. 3.1–22).

Розташування укріплень посаду допомагає встановити супутникова карта інтернет-додатку Google 
Maps (зйомка 30.05.2018 р.). На супутниковому знімку в напрямках на північ, північний захід, захід та північ-
ний схід від решток замку Новосергіївської фортеці (рис. 4.1) доволі добре проглядаються контури залишків 
земляного шанцю, спорудженого для захисту посаду, завдовжки близько 990 м. Виглядають вони як лінія тем-
ного ґрунту. Частина західної та південно-західна лінії шанцю зруйновані спорудами господарського двору. 
Дуже добре видно, що природною межею укріплень посаду є край корінного берега р. Самари. Таким чином, 
реконструйована довжина залишків шанцю повністю співпадає з розмірами, наведеними в описі 1689  р.,  
і становить близько 1300 м (рис. 4.3).

Матеріали супутникової карти надають цікаву інформацію про влаштування фортифікаційних елемен-
тів укріплень посаду, яка відсутня в письмових джерелах кінця ХVII ст. Так, на знімку чітко видно чотири 
виступи в лінії шанцю, які в документах того періоду мають назву «виводи». Два таких виводи, що мають 
прямокутну форму, розташовані по кутах споруди у її північному (рис. 4.5) та західному північно-західному 
боках (рис. 4.7). Відстань між цими оборонними елементами шанцю становить близько 540 м. Ще два виводи 
трикутної форми, великий і менший за розмірами, містяться відповідно у північно-західній (рис. 4.6) та пів-
нічній північно-східній частинах укріплення (рис. 4.4). 

Крім укріплень посаду на супутниковій карті інтернет-додатку визначається ще один елемент оборон-
ного комплексу Новосергіївської фортеці. З північного, північного північно-західного та південно-східного 
боків від залишків замку фортеці йде тонка лінія темного ґрунту, що починається біля дороги до господар-
ського двору, огинає рештки замку і також, як і укріплення посаду, упирається в край корінного берега на-
впроти східного бастіону фортеці (рис. 4.2). Відстань до цієї лінії від залишків замку становить близько 100 м, 
а відстань від вказаної лінії на різних її ділянках до залишків шанцю посаду становить від 80 до 170 м. Ймовір-
но, описана лінія є нічим іншим, як частиною межі так званої еспланади – незабудованого простору перед 
стінами та бастіонами фортеці. Загальна протяжність фрагменту межі еспланади, що зберіглася, становить 
близько 395 м. Можливо, ця вільна від будівель територія відокремлювалася від посаду невеликим ровом та 
валом, залишки якого і видно на знімку. Ця безперечно цікава особливість інженерного влаштування комп-
лексу фортеці може бути з’ясована за допомогою методів археології. 

Наприкінці другого походу на Крим, у кінці червня – липні 1689 р., за наказом князя В. В. Голіцина біля 
броду Вільного в урочищі Сорок Байраків, на краю правого корінного берега р. Самари, московськими во-
яками під командуванням новобогородицького воєводи І. Ф. Волинського була споруджена дерево-земляна 
фортеця Новосергіївська (Сергіївська), яка в архівних документах також іменується «Вільна». Проіснувала 
фортеця до початку 1711 р., і після переходу її мешканців на бік кримського хана Девлет-Гірея ІІ була взя-
та штурмом та зруйнована царським військом, очолюваним генерал-майором Ф. В. Шидловським. Разом зі 
збудованою на рік раніше Новобогородицькою фортецею Новосергіївська мала стати другим укріпленим 
пунктом нової прикордонної лінії, яку царські воєводи планували побудувати на берегах Самари. Ідея спо-
рудження ланцюга фортець вздовж Самари цілком відповідала стратегії Московської держави ХVI–ХVII ст. 
поступового наступу на територію Дикого поля, що полягала у спорудженні на його теренах, з просуванням 
все далі на південь, ліній укріплень і заселенні територій захищених ними, людом, знайомим з військовою 
справою та звиклим до майже безперервної прикордонної війни.

Обидві московські фортеці, споруджені у нижній течії Самари, належали до першої ділянки проекто-
ваної лінії та мали у своєму складі укріплені поселення, так звані посади, населення яких складали пересе-
ленці-колоністи, які походили в основному з території Лівобережної України (Гетьманщини). У військовому 
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плані самарські фортеці відносилися до Білгородського розряду, а їх посади адміністративно управлялися 
через Малоросійський приказ. Згідно з письмовими джерелами кінця ХVII ст., посад Новосергіївської фор-
теці розташовувався з трьох боків від внутрішніх укріплень фортеці так званого замку. Для захисту від мож-
ливих ворожих нападів посад було обведено земляним шанцем загальною довжиною 600 сажнів (близько 
1300 м). Крім земляного валу і сухого рову до складу укріплень посаду входили дві дерев’яні вежі та рогатки, 
пізніше замінені на палісад (частокіл).

Сьогодні залишки посаду фортеці цікаві насамперед як археологічний об’єкт, що здатний разом з ма-
теріалами, здобутими під час дослідження такої відомої пам’ятки як Новобогородицька фортеця, стати цін-
ним джерелом у вивченні різних аспектів історії та матеріальної культури населення московських фортець- 
містечок, що існували в Присамар’ї наприкінці XVII – на початку XVIIІ ст. Більша частина колишнього посаду 
зберіглася вільною від сучасної забудови та зараз вкрита орними полями. Унікальність території Новосер-
гіївського посаду полягає у тому, що на її площі відсутні потужні культурні нашарування великих поселень 
XVIIІ–ХІХ ст., як це має місце у випадку з культурним шаром посаду Новобогородицької фортеці, перекритим, 
а місцями і пошкодженим, пізнішим шаром Старосамарського (Богородицького) ретраншементу XVIIІ ст. 

Локалізувати розміщення на місцевості дерево-земляних укріплень посаду та з’ясувати особливості  
їх інженерного влаштування вдалося за допомогою супутникової карти інтернет-додатку Google Maps.  
Крім того, аналіз супутникового знімку допоміг визначити розмір еспланади Новосергіївської фортеці, ши-
рина якої становила близько 100 м. Також було встановлено, що ширина простору зайнятого забудовою по-
саду, розташованого між еспланадою та шанцем, на різних ділянках коливалася від 80 до 170 м. Таким чином, 
за здійсненими підрахунками загальна площа оборонного комплексу Новосергіївської фортеці становила 
понад 20 га.

Наявність еспланади пояснює результати археологічних досліджень 2005 р. Ймовірно, розвідувальні 
шурфи було закладено на території еспланади, що і показало відсутність культурного шару. Втім виявлений 
у 2015 р. підйомний матеріал, зібраний на ділянці між залишками еспланади та укріплення посаду, вказує на 
перспективність подальших археологічних досліджень цієї території.
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There is a significant number of remains of ground fortifications on the banks of the Samara river, which were  

created under orders of the Moscow State governments, and later the Russian Empire, in the late ХVІІ–

ХVІІІ centuries. Recently, it has become increasingly clear that comprehensive research of this type of monuments, 

in particular, using archaeological methods, is necessary for proper study on the historical events that took place 

during this period on the territory of the northern Black Sea region, as well for revealing the complete picture of the 

material culture of various population groups that lived on these lands. The fortifications built in the lower course of 

the Samara River in the late ХVІІ century are of particular interest, namely the Novobohorodytska (Bohorodytska) 

and Novoserhiyivska (Serhiyivska) fortresses. Of these two fortresses, Novobohorodytska is the most studied 

up to date. At the same time, the Novoserhiyivska fortress, which is located upstream of the Samara River and 

smaller in size, still remains poorly studied, both historiographically and archaeologically.

The proposed article is devoted to the investigation of a component of the Novoserhiyivska fortress, its faubourg. 

The latter was a fortified settlement of colonist settlers, who mainly came from the territory of the Left-Bank Ukraine 

(Hetmanate). In reliance on the analysis of published written sources, the history of existence is studied and  

the location of the Novoserhiyivskyi faubourg is determined. Materials of archaeological research conducted  

in the last decade on the area of the fortress remains are considered. Using the satellite map of the Google Maps 

internet application, the faubourg defense works are localized and several features of its fortification are clarified.

Keywords: Moscow state, fortified lines, Samara river, Novoserhiyivska fortress, castle, faubourg, emplacement, 

archeological survey, localization.
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Рис. 1. Рештки земляного замку Новосергіївської фортеці

(фрагмент плану 1898 р., Дніпропетровський національний  

історичний музей ім. Д.І. Яворницького)
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Рис. 2. План-схема місця збору археологічного підйомного матеріалу кін. ХVII – поч. ХVIII ст.  

на території посаду Новосергіївської фортеці (розвідка 2015 р.)
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Рис. 3. Археологічний матеріал кінця ХVII – початку ХVIII ст. з території посаду  

Новосергіївської фортеці (розвідка 2015 р.)
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Рис. 4. Прорис з супутникової карти інтернет-додатоку Google Maps фрагментів 

 укріплення посаду та межі еспланади Новосергіївської фортеці:

1 – залишки земляного замку Новосергіївської фортеці; 2 – фрагмент межі еспланади;  

3 – земляний шанець посаду; 4 – виводи. (зйомка 30.05.2018 р.)


