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ЄЛИЗАВЕТГРАДСЬКА ФОРТЕЦЯ 

 ЯК ТИЛОВА БАЗА  
ДРУГОЇ РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ ПІД ЧАС  

РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКОЇ  
ВІЙНИ 1768–1774 РР. 

 
Стаття присвячена функціонуванню 

Єлизаветградської фортеці під час російсько-турецької 
війни 1768–1774 рр., аналізу її місця у відносинах між 
Російською імперією, Кримським ханством, Військом 
Запорозьким. Окрема увага приділена матеріальному 
забезпеченню фортеці, аналізу її бойових можливостей.  

 
Друга половина ХVIII ст. була переломним періодом 

у розвитку Російської імперії. Саме в цей час 
стверджується соціально-економічна основа політичного 
режиму Росії. Помісне дворянство стає найбільш 
привілейованим станом та опорою самодержавної 
монархії. Відповідно до цього відбувається трансформація 
зовнішньополітичного курсу держави. Відтепер інтереси 
Росії асоціюються з інтересами дворянського стану. 
Результатом цих внутрішніх процесів стала активізація 
південного вектора зовнішньої політики. Метою російської 
влади було закріпити за собою Північне Причорномор’я; 
це означало оволодіти величезними 
сільськогосподарськими угіддями та отримати право 
торгівлі на Чорному морі. Згодом влада прагнула 
контролювати Балканський півострів та чорноморські 
протоки, що має величезний вплив на світову міжнародну 
ситуацію навіть сьогодні.  
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Єлизаветградська фортеця була одним із наріжних 
каменів між Кримським ханством та Османською 
імперією, з одного боку, та Російською імперією – з 
іншого. Втримання цього пункту в руках Росії означало 
смертний вирок для Кримського ханства. Запоріжжя 
невпинно входило у все більшу залежність від царської 
влади, баланс сил у регіоні перехилявся в сторону 
переважання Росії. Це стало однією з причин переростання 
конфлікту у війну. 

Ми намагаємося дослідити роль та місце 
Єлизаветградської фортеці в наступі Росії на Північне 
Причорномор’я як один із аспектів вищезгаданого 
процесу. Варто з’ясувати місце Єлизаветграда у військових 
планах ворогуючих сторін та реконструювати систему 
матеріального забезпечення фортеці під час ведення 
бойових дій.  

Окресленій проблемі в історіографії не надавалося 
великої уваги. Вона висвітлювалася побіжно в більшості 
загальних робіт, присвячених аналізу розгортання бойових 
дій у російсько-турецькій війні 1768−1774 рр. Серед них 
роботи Ю.Р.Клокмана1, Є.І.Дружиніної2, В.Д.Смірнова3 та 
ін. У цих працях подано побіжний аналіз місця 
Єлизаветградської фортеці у військових планах сторін, а 
також її роль у кампанії 1769 року. Спеціальних робіт з цієї 
проблематики на сьогодні не існує.  

Наше дослідження спирається на досі неопубліковані 
джерела Інституту рукопису Національної бібліотеки 
України імені В.І.Вернадського. 

                                           
1 Клокман Ю.Р. Фельдмаршал Румянцев в период русско-

турецкой войны 1768–1774 гг. – М., 1952. – 312 с. 
2 Дружинина Е.И. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года. 

Подготовка и заключение. – М., 1955. – 191 с. 
3 Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством 

Оттоманской Порты. Т.2. – М., 2005. – 316 с. 
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Значення Єлизаветграду для ворогуючих сторін. 
Єлизаветградська фортеця була заснована у 50-х рр. ХVIII 
ст. з метою захисту південних земель Російської імперії4. 
Втримання цього регіону під своїм контролем було для 
Росії необхідним з огляду на його сільськогосподарську 
перспективність. Відтепер з’явилася реальна можливість 
перехопити лідерство експорту пшениці до Європи у Речі 
Посполитої, тим більше що остання потерпала в цей час 
від внутрішньополітичної кризи5. Успішне виконання 
цього завдання було неможливим без оволодіння всім 
причорноморським степом, який перебував тоді під 
владою Кримського ханства. Вирішення цих соціально-
економічних питань на свою користь було життєво 
необхідним для Російської імперії, що спонукало її до 
проведення активної південної політики. 

Кримське ханство прагнуло знищити 
Єлизаветградську провінцію. У цьому випадку Бахчисарай 
намагався підірвати економічну базу діючої російської 
армії та привабити на свій бік запорозьких козаків. Останні 
були незадоволені колонізаційною політикою російського 
уряду в цьому регіоні, оскільки дані землі здавна 
займалися запорозькими зимівниками і були запорукою 
економічної незалежності Січі6. 

Місце фортеці в військових планах Росії. За 
планом, складеним наприкінці 1768 р. Військовою 
колегією, район Єлизаветграда ставав однією з ключових 
позицій Другої оборонної армії П.О.Румянцева. 
Єлизаветград займав вигідне географічне положення, яке 

                                           
4 Багалей Д.И. Колонизация Новороссийского края и первые шаги 

его по пути культуры. – К., 1889. – С. 89. 
5 Дружинина Е.И. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года. – С. 

41. 
6 Львов Л. Отношения между Запорожьем и Крымом. – Одесса, 

1895. – С. 49. 
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давало можливість діяти на південь проти татар, у фланг 
туркам у Молдавії та на захід, проти спроб з’єднання 
османів із польськими конфедератами. Тому не дивно, що 
саме ця фортеця прийняла на себе останній потужний удар 
татар. За планами 1768 р. магазини Другої армії 
розташовувалися під Києвом, що пояснювалось її 
оборонними завданнями. Тому гарнізон фортеці мав 
отримувати продовольство та фураж переважно від 
місцевих колоністів.  

Матеріальне забезпечення фортеці.  
а) Фураж. Постачання фуражу було повинністю 

місцевого населення. За виданим відповідним наказом 
Єлизаветградської провінційної канцелярії мешканці мали 
проводити заготівлю сіна для Єлизаветградського 
гарнізону та забезпечувати його доставку до місця 
призначення7. Як свідчать заготівельні відомості, слободи 
Єлизаветградської провінції виконували це 
розпорядження: за 1769 р. силами місцевих мешканців 
було заготовлено 8906 пудів сіна8.  

б) Продовольство. Для налагодження продовольчого 
забезпечення гарнізону поступово були сформовані місцеві 
магазини для відповідних родів військ. У них 
розміщувалися продукти тривалого зберігання, зокрема 
борошно та хлібне вино. Продукти, які доставляли у 
магазини, проходили відповідну перевірку на якість та 
відповідність заявленій кількості. Разом з тим на руки 
солдатам та офіцерам видавали гроші для закупівлі 
провіанту у місцевого населення. Відповідно до 
встановлених норм, на один батальйон виділявся 521 руб. 
45 коп. на місяць. Але велика частина цієї суми осідала в 
кишенях відповідних батальйонних чинів через великий 
                                           

7 Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. 
В.І.Вернадського. – Ф. ІХ. – Спр. 3337–3344. – Арк. 9. 

8 Там само. – Арк. 11. 
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некомплект особового складу. Гроші ж видавали на 
заявлену кількість бійців. Таке становище давало змогу 
окремим особам серйозно збільшувати свої статки за 
рахунок «мертвих душ». Відповідні факти мали місце і в 
Єлизаветграді. Зокрема, офіцер одного з піхотних 
батальйонів капітан Алянніков взяв зі скарбниці на свій 
батальйон 668 руб., аргументуючи це тим, що встановленої 
суми не вистачає на всіх батальйонних чинів. Різниця сум 
так і не була повернута до скарбниці, хоча з приводу цієї 
справи було подано кілька рапортів до Єлизаветградської 
комендатури9.  

Поступово ціни на продовольство почали зростати. 
На більшу частину припасів ціни піднялися вдвічі вже на 
початок 1770 р. Причинами були: виснаження місцевих 
продовольчих запасів; татарські грабунки; відсутність 
нових посівів у великій кількості місць10; підрядна система 
місцевого постачання. Остання уможливлювала штучне 
зростання цін. За існуючої системи від цього явища 
страждали насамперед солдати, але для офіцерів та 
підрядників підвищення цін було навіть вигідне через 
можливість нажитися за рахунок державної казни. 

в) Зброя та боєприпаси. Єлизаветград мав у своєму 
розпорядженні сильну артилерію, яка відповідала останнім 
досягненням тодішньої військової техніки. Саме на 
початок правління Катерини ІІ відбулося переозброєння 
російської армії та модернізація основних типів зброї. Їхня 
ефективність була доведена в 1769 р. при відбитті 
татарської атаки на Єлизаветград.  

Постачання зброї та боєприпасів до фортеці 
ґрунтувалося на магазинній системі. Ще перед війною 
Єлизаветград мав великі запаси військового спорядження. 
Тому з початком війни, незважаючи на віддаленість 
                                           

9 Там само. – Спр. 2884–2923. – Арк. 37. 
10 Там само. – Ф. VIII. – спр. 1326. – Арк. 5. 
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основних промислових центрів Росії від Північного 
Причорномор’я, проблем із постачанням зброї не 
виникало. 

Порох та ядра для гармат зберігали в артилерійських 
цейхгаузах і їх видавали лише на прохання командирів 
батарей. Чітких норм видачі не існувало, все залежало від 
вимог моменту. Так, наприклад, за один місяць відносно 
мирного для фортеці 1770 р., «було відпущено із 
артилерійського цейхгаузу картечних зарядів, пороху 
гарматного 19 пудів, 29 фунтів ядер, масла конопляного 
5 кварт»11. Така система давала змогу сконцентрувати в 
одному місці все бойове забезпечення фортечної артилерії 
та уможливлювала мобільність постачання фортечних 
батарей. Так артилерія була готова в будь-який момент 
відбивати атаки супротивника.  

Але починаючи з 1770 р. якість постачання бойового 
спорядження та рівень обороноздатності фортеці 
погіршується. Пов’язано це було із прийняттям у цьому 
році нового стратегічного плану, який передбачав завдання 
основного потужного удару у Молдавії та Валахії силами 
Першої армії та рішучий наступ цієї армії на Дунай. Вона 
мала підсилюватися також за рахунок окремих з’єднань 
Другої армії та гарнізонів фортець. Замінити тих, хто 
відправлявся в Першу армію, планувалося за рахунок 
нових рекрутських наборів та переведення сил із 
внутрішніх фортець. Отже, Єлизаветград залишали 
досвідчені солдати та офіцери, а на зміну їм приходили 
люди, які не знали військової служби у бойових умовах.  

Реальні наслідки такої заміни яскраво демонструють 
доповідні записки про умови зберігання зброї в 
Єлизаветграді в 70-х роках ХVIII ст.: «Наявний в даному 
шанці артилерійський припас покладений в городі на 

                                           
11 Там само. – Ф. ІХ. – спр. 2884–2923. – Арк. 29. 
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порожньому місці, прикриття над ним нема ніякого, і якщо 
промокне, то не може бути вчинено ніякого покарання»12.  

г) Фортифікаційне будівництво. Широке оборонне 
будівництво розгорнулося навколо фортеці в 1770 р. У 
цьому році, за наказом командувача Другою армією 
П.Паніна, поблизу Єлизаветграда був збудований 
Катериненський шанець. Це укріплення мало захищати 
фортецю на дальніх підступах. Воно також давало 
можливість налагодити спостереження за степом та 
атакувати дрібні загони супротивника. Ефективність цього 
укріплення підтверджують численні факти захоплення в 
цих місцях полонених.  

ґ) Обмундирування. Забезпечення гарнізону 
обмундируванням мало централізований характер. На 
відміну від мирного часу, коли від солдатів та офіцерів 
вимагали купувати окремі елементи мундира, тут усе 
видавали із магазинів, про що свідчать арматурні списки 
окремих рот. Вимоги бережливого ставлення до мундира 
знаходять своє підтвердження у передачі в казну речей 
солдатів, які помирали в госпіталях. Існують численні 
докладні описи казенних речей, які залишалися після 
смерті солдата. Так, в одному із них говориться: «Було в 
наявності казенних речей: фузея із багнетом, сумка на 
перев’язі, патрони з кулями тридцять п’ять, кафтан, камзол 
з ґудзиками, штиблети з ґудзиками і пряжками, 
капелюх»13. 

д) Полонені в Єлизаветградській фортеці. Ще 
одним важливим моментом життя фортеці під час 
російсько-турецької війни було утримання там полонених 
турків. Кількість полонених, яка водночас утримувалась у 
фортеці, була невеликою (не більше 30 людей). Потім 
полонених пересилали до Києва та інших внутрішніх 
                                           

12 Там само. – Спр. 3398–3425. – Арк. 17. 
13 Там само. – Арк. 28. 
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районів імперії. Але початкове їхнє утримання та 
пересилка до Києва перебували у віданні 
Єлизаветградської канцелярії. Згідно із документами, 
полонених забезпечували одягом, провіантом та 
прогонними грішми: «[1]771 [року] серпня 16-го числа 
велено, по можливості, канцелярії полонених турків 
взуттям, одягом та кормовими грішми забезпечити, 
передбачаючи на кожну людину в день по 3 копійки». «Від 
пана депутата Плавецького видано на полонених турків 
одягу на 35 руб. 85 коп., на прогони 2 руб. 46 коп. 
Закуплені речі у витрати записані. 2 руб. 35 коп. на 
кормові гроші: по 3 коп. кожен день». Під час перебування 
полонених у фортеці продовольство їм надавали із 
загальних магазинів: «Дано їм [полоненим туркам] за 
вказаним місячним провіантом, сухарями та крупами, 
цього 1772 року січня 17-го числа»14. 

Як бачимо, на забезпечення полонених витрачали 
значні кошти навіть у той час, коли сам гарнізон перебував 
у скрутному становищі. Тим не менше, кількість втеч була 
досить значною: з кожних 10 осіб втікало по 2-315. Втікали, 
переважно, лише турки. Татари та волохи не 
використовували цю сприятливу нагоду, що свідчило про 
їхнє небажання продовжувати війну. У цій ситуації 
яскраво виділяються суперечності Османської імперії, які 
й стали однією з причин її поразки у цій війні.  

Отже, на момент початку російсько-турецької війни 
1768–1774 рр. Єлизаветградська фортеця та землі навколо 
неї були місцем перетину економічних та політичних 
інтересів багатьох держав.  

Високоорганізоване матеріальне забезпечення 
гарнізону сприяло виконанню поставленого перед ним 
завдання. Гарнізон не страждав від нестачі необхідних 
                                           

14 Там само. – Спр. 3512–3521. – Арк. 12. 
15 Там само. – Арк. 14. 
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матеріалів. Недоліком цієї системи можна вважати надання 
казенних коштів на заявлену кількість бійців, внаслідок 
чого зайві кошти осідали в кишенях начальства. Однак 
перенесення центру тяжіння військових дій на Першу 
армію в кампанію 1770 р. та зменшення активності 
кримських татар призвело до поступового занепаду 
фортеці. Численні несприятливі фактори призводили до 
погіршення рівня продовольчого забезпечення та 
боєздатності особового складу.  

Дослідження російсько-турецької війни 1768–1774 
рр. на підставі кримсько-турецьких джерел створять 
можливість реконструкції бачення цього процесу із 
Бахчисарая. З цього боку відкривається величезна 
перспектива, адже на сьогодні до наукового обігу введена 
порівняно невелика кількість кримсько-турецьких 
документів. 

 
This article deals with the functioning of the Fort of St. 

Elizabeth during the Russian-Turkish War of 1768–1774.  It 
analyses the place of the fort in the relations with the Russian 
Empire, the Crimean Khanate, and the Zaporizhian Sich. 
Special attention is paid to ensuring the support of the fort and 
to analysing its combat capabilities. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


