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Фортеця Святої Єлисавети закладена 12 червня 1754 року на правому березі Інгулу, неподалік його  

витоку, започаткувала місто Єлисаветград. Підготовчі роботи, закладення твердині та її будівниц-

тво й досі залишаються малодослідженою проблемою в історії міста. У межах пропонованої публікації 

вперше представлений план укріплення, що датується 26 травня 1754 року, який фактично є основним 

проектним документом, за яким відбувалося будівництво твердині.
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12 червня 1754 року на правому березі Інгулу, між притоками Грузькою та Кам’янистою Сугоклеєю,  
була урочисто закладена земляна фортеця Святої Єлисавети. Будівництво об’єкта започаткувало формуван-
ня поряд з ним військового поселення (Биковська слобода), цивільних поселень (Предградська та Грецька 
слободи) та базарної площі (Торговище), які разом із фортецею стали основою для утворення міста, яке з 
часом набуло назву Єлисаветград1. Його історія до цих пір комплексно не досліджена. Серед істориків та  
краєзнавців триває дискусія щодо появи міста та перших років його історії. Зміст дискусії зводиться до пошу-
ку відповіді на питання: що з’явилося раніше – фортеця чи місто. Містяни ж задовольняють інтерес до мину-
ло міста, послуговуючись виданням «Исторический очерк г. Елисаветграда», яке ще 1897 року було укладене 
О. М. Пашутіним. Крім того, можемо виділити ще кілька праць, присвячених ранній історії міста авторства 
Г. І. Соколова (Соколов 1848) та Н. Д. Полонської-Василенко (Полонська-Василенко 1960), у яких дослідники 
спробували представити своє бачення появи фортеці Святої Єлисавети та міста Єлисаветграда. Згадані роз-
відки почасти вже втратили актуальність, ставши пам’ятками історичної думки.

Історичний поступ Кропивницького нині обумовлює необхідність підготовки цілісного монографіч-
ного дослідження з історії міста, яке б ґрунтувалося на потужній джерельній базі, насамперед документах,  
що розпорошені по музейних та бібліотечних колекціях, а також по архівосховищах у Кропивницькому,  
Києві, Москві та Санкт-Петербурзі. На нашу думку важливими для об’єктивного та глибокого пізнання  
ранньої історії міста є картографічні матеріали – проекти, плани та генеральні креслення фортеці Святої 
Єлисавети, а також фортеці і форштадту поряд з нею. Більшість відповідних джерел зберігаються в Росій-
ському державному військово-історичному архіві (далі – РДВІА).

Аналіз останніх досліджень та публікацій стосовно порушеної проблеми дозволяє констатувати, що 
картографічні матеріали з історії фортеці Святої Єлисавети та історії міста Єлисаветграда середини – другої 
половини ХVІІІ століття не були предметом окремого історико-джерелознавчого дослідження. Але зазна-
чимо, що окремі плани фортеці, фортеці і форштадту публікувалися як ілюстрації в дослідженнях з історії  
фортифікації (Карты… 1866, л. 7), з історії містобудування на півдні України (Тимофеенко 1984, с. 40, 124), 
а також в історико-документальному нарисі, присвяченому заснуванню фортеці Святої Єлисавети (Форте-
ця… 2019, кольорова вставка). Принагідно вважаємо за необхідне згадати і власну історико-джерелознавчу  
публікацію, у якій ми торкаємося проектів, планів та генеральних креслень, що зберігаються в РДВІА  
(Чорний 2020, с. 285–295). У ній представлено проект фортеці Святої Єлисавети, що був поданий на розгляд 
Сенату 20 квітня 1753 року. Підсумовуючи викладене, наголосимо, що картографічні джерела з історії форте-
ці Святої Єлисавети не були предметом спеціальних джерелознавчих студій у вітчизняній історичній науці.  
З огляду на це, пропонована розвідка є актуальною та науково важливою.

Мета публікації – уведення до наукового обігу плану фортеці Святої Єлисавети, датованого 26 травня 
1754 року та визначення його джерельного потенціалу для дослідження історії згаданого укріплення та ран-
ньої історії міста Єлисаветграда.
1 Нині м. Кропивницький. У ХХ–ХХІ столітті місто перейменовувалося п’ять разів. З 1918 року воно офіційно  

носило подвійну назву Єлисаветград (в російськомовних документах) та Єлисавет (в документах, що публікува-
лися українською мовою). З 1924 року місто називалося Зінов’євськ, з 1934 року – Кірово, з 1939 року – Кіровоград.  
У 2016 році, у ході декомунізації місто отримало назву Кропивницький.
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Історіографія та джерельна база археологічних та архітектурно-фортифікаційних досліджень
Вивчаючи історію твердині, нам вдалося встановити, що найбільша колекція планів фортеці Святої 

Єлисавети зберігається в РДВІА, у фонді «Головного військово-технічного управління» (ф. 349). За нашими 
підрахунками фонд охоплює 44 креслення укріплення, з яких 23 одиниці зберігання  – це проекти, плани 
та генеральні креслення фортеці, інші – креслення її профілів та фасадів. Усі документи датуються в межах 
1753–1804 років (Чорний 2020, с. 286–287). Принагідно ще раз нагадаємо, що фортеця була урочисто закладена 
12 червня 1754 року, а виведена зі штату бойових твердинь 15 березня 1805 року. Тобто, наявні в архіві плани 
дозволяють повністю простежити еволюцію (проектування, будівництво, добудову чи перебудову) фортеці 
та окремих об’єктів, розміщених у її межах.

З-поміж наявних у фонді 349 матеріалів, нами було виявлено план проекту фортеці Святої Єлисаве-
ти, датований 26 травня 1754 року (План… 1754 b), фотокопія якого зберігається у фондах Кіровоградського  
обласного краєзнавчого музею (План… 1754 а)2. Проаналізувавши картографічну памʼятку, вважаємо за  
доцільне навести джерелознавчий опис плану, який долучається до публікації (рис. 1.).

Креслення виконане на аркуші з книжною (вертикальною) орієнтацією. План укріплення прив’яза-
ний до ріки Інгул, яка позначена доволі умовно. Назва річки ідентифікована нами, оскільки на плані її назва  
не зазначена. У верхній частині креслення по центру на декоративній стрічці розміщена назва плану. Її текст 
мовою оригіналу: План прожекта крепости Святыя Елисаветы сочинен с некоторыми отменами против 
прежнего, которой со мнением представлен майя 26 дня 1754 году. Зліва під стрічкою – чотирипроменева роза 
вітрів. У нижньому лівому куті підпис автора: Оной план против оригиналу которой за рукою инженер капи-
тана Фонвитвера в копиях послан, за ветхостию перекопирован, а в сходстве сверял квартемистр Петр Мо-
розин. У нижньому правому куті креслення розміщена легенда. Це картуш у вигляді розгорнутого сувою, на 
якому під заголовком «Экспликация» поданий перелік об’єктів, запланованих під будівництво у внутрішній ча-
стині фортеці, кожен із них позначений латинськими літерами. Під переліком розміщені дві шкали лінійного 
масштабу – до плану фортеці (Мастаб к плану в дюйме аглицком 3 саженя) та до її профілю (Мастаб к профили 
в дюйме аглицком 10 фут). Нижче, під авторським підписом та легендою, вкраплений профіль укріплення.

Креслення твердині складається з правильного шестикутника бастіонних фронтів з шістьма равелі-
нами попереду куртин. Цитадель на плані обведена сухими ровами, захищеним шляхом з плацдармами та  
гласисами, розділеними на шість полігонів. Плац твердині оточений 20-ма чотирикутними кварталами, 
 8-м з яких додатково розділені на сектори. У центрі плацу позначено церкву (літера А), яка є центральним 
об’єктом плану фортеці. Церква та всі квартали підписані великими латинськими літерами, значення яких 
розкрите в експлікації. У межах спроектованих кварталів мали постати артилерійські казарми (літера М), 
солдатські казарми (літери L), обер-офіцерські та обивательські двори (літери К), артилерійські будівлі 
(літера Е), гарнізонна канцелярія, комісарське управління та кригсрехт3 (літера F), гауптвахта (літера G), 
штабні двори (літера I), будинок для генералітету (літера В), інженерні будівлі (літера D), будинок комен-
данта (літера С) та гостинний двір (літера Н).

Бастіони на кресленні мають п’ятикутну форму з відкритими на фортечний плац горжами. У чотирьох з 
шести бастіонів накреслені подвійні фланки. Їхні нижні яруси облаштовані брустверами. Чотири з шести басті-
онів пронумеровані. Равеліни мають підтрикутну форму та відкриті з тилу. Також на плані укріплення спроек-
товані троє воріт, на попередньому проекті фортеці, датованому 20 квітня 1753 року, воріт було двоє (Проект... 
1753). В’їзди до воріт захищені равелінами. На березі Інгулу спроектовано окреме укріплення – горнверк.

Бастіони, равеліни і ворота позначені назвами (фортифікатіонімами), чого не було на плані 1753 року 
(Проект… 1753). Назви воріт мовою оригіналу: Живоначальные Троицы (головні), Пречистенские (з виходом 
на північний фас твердині), Всесвяцкие (з виходом на південний фас фортеці).

Головні ворота спроектовані між бастіонами Святої Катерини (Све: Катерины) та Святого Петра 
(Све: Петра). В’їзд до них захищений равеліном Святої Анни (Све: Анны). У бастіоні Святої Катерини поз- 
начені два провіантські магазини (літера Q), а в бастіоні Святого Петра спроектовані пороховий погріб 
(літера  U) та провіантський магазин (літера Q). У межах равеліну Святої Анни позначена кордегардія4. 
Далі від описаних об’єктів за годинниковою стрілкою між бастіонами Святого Петра та Святого Олексія 
(Све: Алексия) розміщений равелін Святої Наталії (Све: Наталиі). У бастіоні Святого Олексія, який додатково 
позначений цифрою 3, заплановані інженерний цейхгауз5 та діловий двір (літера N). На території равеліну  
святої Наталії позначені три лазарети (літера T).

2 Долучене до публікації креслення відреставроване та розфарбоване автором відповідно до традицій військової 
картографії середини – другої половини ХVІІІ століття.

3 Кригсрехт – військовий суд, провадження суду за військовими законами (артикулами).
4 Кордегардія (від фр. corp de garde) – приміщення для караулу, який несе варту на фортечних воротах.
5 Цейхгауз (нім. Zeughaus) – складське приміщення для зберігання запасів зброї, спорядження, обмундирування, 

продовольства тощо.
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Пречистенські ворота спроектовані між бастіонами Святого Олексія та Андрія Первозваного (Андрея 

Первозванного). В’їзд до них захищений равеліном Святого Іоанна Предтечі (С: Иоанна Предтечи). У бастіо-
ні Андрія Первозваного, який додатково позначений цифрою 5, запланований гарнізонний цейхгауз (літе-

ра Р). Далі між бастіонами Андрія Первозваного та Олександра Невського (Александр Невского) розміщений 
равелін Преподобних старців Печерських (Пре: Печерских). У бастіоні Олександра Невського, який додатко-
во позначений цифрою 6, спроектовані провіантський магазин (літера Q) та пороховий погріб (літера U).  
У межах равеліну Преподобних старців Печерських позначені артилерійські казарми (літера М).

Всесвятські ворота розміщені між бастіонами Олександра Невського та Архистратига Михайла (Архи-

стратига Михаила). В’їзд до них захищений равеліном Святого Миколая (Све: Николая). У бастіоні Архистра-
тига Михайла розміщений артилерійський цейхгауз (літера О), а на території равеліну Святого Миколая 
позначена кордегардія (літера V). Далі між бастіонами Архистратига Михайла і Святої Катерини спроекто-
ваний равелін Святого Феодора (Све: Феодора), в якому також розміщена кордегардія (літера V). Горнверк 
позначений іменем Святого Сергія (Сергиевской).

Представлений у публікації план фортеці Святої Єлисавети є знаковим картографічним джерелом  
для дослідження історії укріплення та ранньої історії міста Єлисаветграда. Саме цей план, затверджений за 
три тижні до закладення фортеці, став головним проектним документом, за яким здійснювалися будівельні 
роботи у червні – жовтні 1754 року.
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The fortress of St. Elizabeth, which was officially founded on June 12, 1754 on the right bank of the Ingula, near  

its source, founded the city of Elisavetgrad. In the late eighteenth and early nineteenth centuries, the city became  

a powerful administrative and cultural center in Dnieper Ukraine. Preparation of design documentation  

for future fortifications, the problem of choosing a site for the arrangement of the object, the organization of 

work preceding the construction of the fortress, the course of events related to the construction of the fortress in 
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Історіографія та джерельна база археологічних та архітектурно-фортифікаційних досліджень
the second half of the 1750s  – early 1760s and still remain an unexplored problem in the history of the city.  

One of the ways to solve it is to analyze the cartographic sources related to the history of the fortress – projects, 

plans and profiles of fortifications, as well as the relevant supporting documentation. The proposed publication 

presents a plan of the fortress of St. Elizabeth, approved by the Senate on May 26, 1754, which in fact became 

the main design document on which the construction work was carried out. The author analyzes in detail the 

document, its origin, probable authorship and compositional construction. Also within the limits of the presented 

publication the characteristic and the detailed description of the drawing of strengthening with reference of 

conditional designations of separate objects on the plan by letters to their explication, mathematical calculations 

at designing of bastions, ravelins, a ditch and other structural elements of the designed fortress are given. 

Separately, the researcher emphasizes the differences between the plan presented in the publication from the first 

plan of the fortress, which was considered in the Senate on April 20, 1753. The plan of the fortress of St. Elizabeth, 

dated May 26, 1754, was introduced into scientific circulation for the first time.

Key words: fortification, earthen fortress, bastion, ravelin, document, drawings, plan, explication.

Рис. 1. План фортеці Святої Єлисавети, поданий на розгляд Сенату 26 травня 1754 року


