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КРИМСЬКА ВІЙНА 1853-5Б РОКІВ ТА її ВПЛИВ НА КИЇВСЬКУ ФОРТЕІІЮ
КРЫМСКАЯ ВОЙНА 1853-56 ГОДОВ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КИЕВСКУЮ КРЕПОСТЬ
CRIMEAN WAR 1853-56 YEARS AND ITS IMPACT ON KIEV FORTRESS
Анотація. Вже 160 років минуло з часу початку, напев
не, найкривавішої війни 19 ст., Кримської. Істориками і
дослідниками військової історії з усього світу за цей час
написано дуже багато фундаментальних досліджень та
статей. Безумовно, ця війна справила грандіозний вплив
на військову науку всіх країн та заложила основні напрям
ки її розвитку на багато років вперед. В цій статті я хочу
розказати про ровесницю Севастопольської фортеці
- Київську, яка хоч і знаходилась в тилу діючої армії та
безпосередньої участі у війні не приймала, але відчула
на собі її вплив. Укріплення Київської фортеці в подаль
шому розвивалась будучи тісно пов'язаними зі змінами,
які стались в озброєнні й тактиці ведення бою, що були
продемонстровані Кримською війною 1853-1856 рр., а та
кож під впливом особистостей - безпосередніх учасників
тієї війни.
Аннотация. Уже 160 лет прошло со времени начала, на
верное, самой кровавой войны 19 в., Крымской. Истори
ками и исследователями военной истории со всего мира
за это время написано очень много фундаментальных
исследований и статей. Безусловно, эта война оказа
ла грандиозное влияние на военную науку всех стран и
заложила основные направления ее развития на мно
гие годы вперед. В этой статье я хочу рассказать о ро
веснице Севастопольской крепости - Киевской, которая
хотя и находилась в тылу действующей армии и непо
средственного участия в войне не принимала, но почув
ствовала на себе ее влияние. Укрепления Киевской кре
пости в дальнейшем развивалась будучи тесно связан
ными с изменениями, которые произошли в вооружении
и тактике ведения боя, продемонстрированными Крым
ской войной 1853 - 1856 гг., а также под влиянием лично
стей - непосредственных участников той войны.
Annotation. For 160 years have passed since the beginning of
probably the bloodiest war 19., Crimea. Historians and scholars
of military history from around the world during this time wrote
a lot of basic research and articles. Of course, this war has had
a tremendous impact on all of military science and zalozhyla
main areas of development for many years to come. In this ar
ticle I want to talk about the same age as the fortress of Sev
astopol - Kiev, which, although it was located in the rear of the
army and direct participation in the war did not take, but it felt
the impact. Fortified Kiev Fortress subsequently developed be
ing closely associated with the changes in weapons and com
bat tactics that have been demonstrated Crimean War 1853-

1856гг., and under the influence of personalities - the direct par
ticipants ofthe war.
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Київська фортеця
Київська фортеця (Нова Печерська фортеця) була закла
дена 28 липня 1831 року. Основні об’єкти фортеці збудовані
впродовж 1831-1855 років, а деякі споруди закінчені
будівництвом аж в 60-ті роки. Згідно генер аль ного плану,
розробленого генерал-лейтенантом К.І. Опперманом і за
твердженого Миколою 1 25 березня 1830р., фортеця скла
далась з самостійних Васильківського та Госпітального
укріплень, 5 окремих оборонних башт, 2 оборонних казарм
на 2 батальйони. Всі ці споруди сполучались між собою
системою валів та мурів, оточуючи півкільцем стару Печерську (Петровську) фортецю, що в свою чергу стала ци
таделлю Нової фортеці. Для сполучення фортеці з містом
були влаштовані Миколаївські, Наводницькі, Подольські
та Московські ворота. Загалом на той час це була одна
з найпотужніших сухопутних фортець що деякою мірою
випереджала свій час. Це стосується Васильківського
та Госпітального укріплень, які будучи самостійними
укріпленнями, входили до складу головної фортечної
огорожі, слугуючи таким чином прообразами майбутніх
фортів і фортової системи оборони. Нова фортеця разом з
цитаделлю мала периметр у 5200 сажень (10,5 верст), зай
мала площу 908 десятин 456 кв. сажнів з еспланадою у 130
сажень, яка розраховувалась виходячи з максимальної на
той час дальності пострілу гладкоствольного пудового чи
півпудового єдинорога. Протяжність укріплень по лінії го
ловного вогню складав 3218 саж., по оборонним стінам 1982 саж. Загалом у фортеці налічувався 1021 каземат, з
яких 852 використовувались як казарми (у мирний час), а
169 під складські приміщення. Майже всі каземати і стіни
мали оборонне призначення з можливістю ведення вогню
з 1180 гармат та 3833 рушниць. В якості бази для забезпе
чення оборони та дій військ Київська фортеця мала схови-
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Рис.1. Карта Київської фортеці

ща для 45 тис. пудів пороху, а в арсеналі зберігалось зброї
для 100 тис. війська, з гарматами для 24 батарей польової
та на 2 відділення обложної артилерії з усією необхідною
амуніцією та реманентом. Безпосередньо на озброєнні
фортеці налічувалось 197 гармат різного типу.
На побудову Київської фортеці (по 1850 рік включно) дер
жава витратила 6136441 крб.79,50коп. сріблом.
Які ж причини змусили Миколу 1 так підсилити
обороноздатність Києва на початку 19ст.. В першу чер
гу це складна міжнародна ситуація в Європі та всередині
країни, загострення відношень з Турцією, Польщею та де
якими союзниками по антитурецькій коаліції. Також знач
ною мірою на це рішення вплинуло бажання імператора
мати на північному заході міцну військово-стратегічну базу
на випадок війни з Турцією чи Австрією.
Таким чином, до чергового загострення відносин між Росією
з одного боку та Турцією, підтриманою антиросійською
коаліцією у складі Англії, Франції та Сардінії, Нова Київська
фортеця ще на була повністю добудована. Подальший
розвиток оборонних укріплень Києва тісно та безпосеред
ньо пов'язаний із змінами, які стались в озброєнні й тактиці
ведення бою, що були наочно продемонстровані Кримсь
кою війною 1853-1856р.р.
Не дивлячись на те, що Російсько-Турецька війна тривала з
жовтня 1853 року, якихось особливих змін в повсякденному
житті Київської фортеці до травня 1854 року не відбувалось.
З початком війни передбачалось терміново закінчити поточні
будівельні роботи на найголовніших об’єктах. Це стосува
лось в першу чергу незакінченого на той час будівництва
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оборонних стін між Баштою №6, будівлею Арсенальських
майстерень та Казармою на Перешийку (Миколаївські во
рота). Добудовано в 1853р. було Подільську браму (18491853) або «казематований фортечний верк», що знаходи
лась на березі Дніпра у підніжжя косогору на якому розта
шовувалась Казарма на перешийку. Тривало будівництво
Верхнього напівкруглого двоярусного оборонного муру з ка
зематами (1853-1855) розташованого на косогорі між Казар
мою на Перешийку та Подільською брамою і призначено
го для прострілювання (фланкування) Набережного шосе
і Дніпра перед Подільською брамою. Ця споруда також ви
конувала функцію підпірної стіни для вулиці, прокладеної
тут у 1850р. за наказом Миколи 1. Облаштування ж всього
яру перед Подільськими воротами з влаштуванням в ньо
му водостоків, зведенням «півкруглої опорної стіни з крила
ми на підошві врізного гласису праворуч кофра перед Ка
зармою на перешийку... з початками контр-мінних галерей»
закінчилось лише 1856р. зведенням Нижнього двоярус
ного оборонного муру. Знаходячись між Верхнім муром та
Подільськими воротами завершував систему ступінчастої
оборони на цій ділянці. Обидва мури побудовані за проек
том генерал-лейтенанта Отто фон Фреймана.
Так тривало до початку 1854 року. Але 27 та 28 березня
Франція та Англія оголосили війну Росії, яка у відповідь 11
квітня 1854р. оголосила війну їм. 10 квітня Англія та Франція
уклали союз, створили спільні експедиційні сили, які руши
ли до Варни, щоб допомогти туркам відбити вторгнення
росіян, які тоді обложили Силістрію. Проти Росії виступи
ла коаліція держав з армією близько 1 млн. чоловік (про-
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ти 700 тис. російських військ). Цими обставинами незабарилась скористатись і Австрія, яка 20 квітня 1854р. вступила в
оборонний союз з Пруссією проти Росії. Сконцентрувавши
50-ти тисячну армію в Галичині і Трансильванії створила за
грозу Росії з заходу. Загроза вступу у війну на боці коаліції
Австрії, Прусії і Швеції змусили Росію тримати основні сили
армії на західному кордоні та привести у бойове становище
південно-західні фортеці.
ЗО травня 1854р. імператор височайше повелів «привести Ки
евскую крепость безотлагательно в полное оборонительное
положение, а ближайшее наблюдение за предстоящими по
сему предмету работами возложить на генерал-адъютанта
Огарева», який прибув до Києва 14 червня. З серпня 1854р.
командиром Київського інженерного округу був призначе
ний полковник Іванов 3-ий, який змінив на цій посади май
же «головного будівельника» Київської фортеці генераллейтенанта Отто фон Фреймана що обіймав її з 1838 року.
27 вересня 1854р. Київську губернію оголошено на
військовому стані. Відповідно з наказом про приведення
фортеці в «повне оборонне положення» негайно розпоча
лись роботи заплановані ще в проекті будівництва фортеці.
Це насамперед влаштування польових артилерійських
позицій між верками та укріпленнями фортеці. Так, було нашяанр
та баш
тою
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вершині Рождественського дефіле (вузької частини) біля
Московської кордегардії; №5 на нижньому уступі Рожде
ственського дефіле; №6 на набережному виступі печерного
косогору; №7 перед ровом дефіле Панкратіївського спуску;
№8 в дефіле Олександрівського спуску; №9 на виступаючо
му отрозі місцевості у дворі [монастиря] пустинного Миколи;
№10 на виступаючій місцевості у правого крила Казарми на
перешийку; №11 на гласисі перед Казармою на перешийку.
Додатково влаштовані деревяні блокгаузи в Васильківському
проїзді біля башти Прозоровського; в Кловському проїзді біля
Жандармської казарми в Васильківському проїзді біля баш
ти Прозоровського; в Кловському проїзді біля Жандармської
казарми; по боках постійного моста на правому березі р.
Дніпро -2шт, та один плетений там же навпроти мосту. Зва
жаючи на особливість Київської фортеці, а саме на те, що
тилова частина з боку Дніпра майже відкрита, в цій частині
був поставлений палісад для повного змикання фортеці.
У всіх оборонних спорудах влаштовані бойові склади. В лю
нетах влаштовано бліндажі під кожною гарматою, і додатко
во один в горжі люнету №1. Блінтовані погреби побудовані в
Цитаделі -32, при Лаврській огорожі - 5, в Васильківському
укріпленні -10, в валу між баштами 2 і 5 - 6, на батареях -16.
Побудовані траверзи в Цитаделі - 2, в горжі люнету №1 1, в Васильківському укріпленні - 3. Насипані банкети на
Олександрівському бастіоні - 2 на контр гарді -1 .
Влаштовано 18 еполементів: в Цитаделі-5 ; в люнетах 1,2,3,4
по два; в Васильківському укріпленні - 4 в Госпітальному -1 .
Влаштовано п’ять ворітних полотен: для оборонної горжової
стіни Васильківського укріплення - 2; для сортії башти №2 1; для оборонних стін біля Жандармської казарми - 2.
Казарма в цитаделі пристосована для утримання секретних
і взагалі підслідних арештантів. В різних спорудах зроблені
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приготування під розміщення в них гармат.
При розчистці еспланади і секторів обстрілу знесені спору
ди що належали чиновнику Семенюті, поручикам Маркевічу
і фон Корту.
З метою недопущення використання постійного цепного мо
сту через р.Дніпро ворогом для переправи на лівий берег,
в 900 саженях від мосту на Броварському шосе було ство
рено Передмістне укріплення. Воно було зімкнуте, з дво
ма дерев’яними галереями під валом, двома дерев’яними
блокгаузами, палісадом. В самому укріпленні розташову
вались 8 бойових погребів у валганзі та 2 колодязі.
З листування начальника округу шляхів сполучення з ко
мандуючим Київським інженерним округом відомо, що у
1855 році було розроблено систему заходів «по воспре
пятствованию перехода неприятеля через Цепной мост».
Ці заходи зокрема передбачали розбирання частини
підлогового настилу і підтримуючих його ферм, розбиран
ня поворотної частини мосту.
Київський військовий госпіталь
Досить цікаву сторінку тієї війни відкриває історія
Київського військового госпіталю. Створений він був в
1755р.. При будівництві Нової П ечерської фортеці для ньо
го було споруджено окреме казематоване приміщення, що
стало основою цілого Госпітального укріплення. Київський
військовий госпіталь не приймав безпосередньої участі в
Кримській війні, так як знаходився в глибокому тилу. Ра
зом з тим, поранених та хворих було так багато, що роз
горнутих польових госпіталів не вистачало, доводи
лось вивозити постраждалих все глибше в тил. Спочат
ку поранених евакуювали до Херсону та Миколаєва, але
дуже скоро їх можливості було вичерпано і приступили до
підготовки госпіталів в Катеринославській, Херсонській
та Полтавській губерніях, а також військово-лікарських
закладів Українського військового поселення. Загалом
було приготовано близько 15900 місць. Але вже осінню
1854 року Харківський генерал-губернатор просив не на
правляти хворих та поранених в Полтавську губернію,
де їх вже перебувало близько 10000, при можливості
прийняти всього 4000. Всього для надання допомоги за
роки Кримської війни було розгорнуто ЗО госпіталів на
57000 місць. Найближчі до Києва госпіталі знаходились в
Кременчуці (900 місць) та Переяславі (1500 місць). Якщо
врахувати, що по інформації Х.Я.Гюббенета поранених і
контужених за час бойових дій тільки в Севастополі було
73449 (в Криму - 87500), а за даними Тотлебена близько
100000, то можливо уявити наскільки значною була потре
ба армії в місцях для лікування. До цього також слід до
дати хворих від епідемій інфекційних хвороб, що наноси
ли ще більші втрати ніж бойові. Спираючись на це, можли
во з впевненістю стверджувати що і Київський військовий
госпіталь приймав поранених та хворих з фронту. Нажаль
конкретних цифр чи інших даних немає, але ряд свідчень
підтверджують таку можливість. Так, в офіційному виданні
«Столетие воєнного министерства» наводиться вислів
Н.Соловьева «Статистика госпиталей западных линий
Крымской армии осталась темной. О госпиталях Дунай-
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Рис. 2. План Лисогірського форту з зазначенням робіт виконаних станом на 1874 р.: 1 - гласіс, 2 - напівбастіон № 1,3 - бастіон № 2,4 - бастіон № 3,5 флеш, 6 - редюїт, 7 (чорна)- гирло Либіді, 7 (біла) - відступна батарея (за Гш вановим , 2002)

ских, Бессарабских, Киевских, Подольских и Волынских
мало что можно сказать. На них, равно как и на госпиталях
задних линий крымской армии, лежит покров неизвест
ности. Никто хорошенько не знает, что там творилось, как
страдало и даже умирало. Ведомости и таблицы есть, но
большею частью противоречащие одни другим».
Факт знаходження і лікування в Києві поранених з фрон
ту підтверджує доповідь двох депутатів Київської міської
Думи в 1855р. «О трудностях в размещении больных и ра
неных». Київська міська Дума 20 грудня 1855р прийняла
рішення про порядок збору та видачі грошей від Київського
купецького товариства для надання допомоги пораненим
офіцерам та їх сім’ям по 0.5% купецьких капіталів. Ці кош
ти мали піти на влаштування «Дома призрения» для ЗО по
ранених офіцерів. Також це товариство збирало кошти на
лікування і утримання поранених офіцерів у Київському
військовому госпіталі.
Київський військовий госпіталь був останнім етапом в
наданні медичної допомоги постраждалим на полі бою,
та базою для створення тимчасових польових госпіталів.
За часів війни багато військових медиків були направлені
в діючу армію. Наприклад 26 листопада 1854 р. в Крим
був направлений завідуючий хірургічним відділенням
госпіталю професор Х.Я. Гюббенет. В Севастополі він очо
лив Головний перев’язочний пункт.
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Діяльність в Києві Е.І. Тотлебена
Визначний діяч оборони Севастополя Инженер-генерал
граф Едуард Іванович Тотлебен (1818-1884) залишив
помітний слід і в історії Київської фортеці. Так, в 1840
році він був переведений в учбовий Саперний батальйон
під С.Петербургом. Там він працював під керівництвом
відомого військового інженера генерала Шильдера К.А.
над розробкою трубної контрмінної системи для бороть
би с підземними мінними галереями противника. Основ
ним елементом цієї системи був «Бур Шильдера». Ба
жаючи випробувати його можливості в різних ґрунтах і
піддати контрмінну систему черговим випробуванням,
в 1844 році Шильдер проводить нові досліди на базі
саперної бригади, розташованої в Києві. Керівником
роботами був призначений Тотлебен Е.І., який отри
мав в своє розпорядження трьох мінерів та два мінних
бура з приналежностями. Ці досліди було продовже
но і в 1845р., де було застосовано новий свердлильний
станок, розроблений в С.Петербурзі майстром Бартелем під особистим наглядом Тотлебена. Цим свердлом
легко висвердлювались отвори 8 та 10 дюймового (21 і
25см відповідно) діаметру довжиною до 70 футів (21м) за
4-5 годин в залежності від щільності ґрунту. В ході цих
дослідів Тотлебен модернізував бур борючись з верти
кальним та правим відхиленням свердла. З 1851 року че-

КРИМСЬКА ВІЙНА 1853 -1856 рр;» ЯК ЯВИЩЕ МІЖНАРОДНОГО СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ СЕРЕДИНИ XIX ст.:
ЧІСТЬ, ЗМІСТ, ПЕРІОДИЗАЦІЯ, ПОСТАТІ, ЗБРОЯ. ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ

эез хворобу Шильдера досліди з буром та трубною мінною
:/стемою були згорнуті.
Наступного разу Тотлебен прибув до Києва 27 серпня 1860р.
вже в чині генерал-ад’ютанта займаючи посаду Директора
інженерного департаменту генерального штабу, маючи за пле-има величезний досвід, в тому числі Кримської війни 185456р.р. Метою візиту цього разу було вивчення питання вдоско
налення укріплень Київської фортеці.
“ трімкий розвиток артилерії після Кримської війни поставив
:зсійських фортифікаторів в скрутне становище. Дальність
та точність прийнятих на озброєння в кінці 50-х - початку 60-х
: оків XIX ст. нарізних гармат зразу перетворили усі побудовані
~о того часу найновіші російські фортеці на застарілі. Для за*исту центру фортеці від обстрілу необхідно було перейти до
-звої форми фортечної огорожі - фортової.
В найбільш тяжкому стані опинилася Нова Печерська форте
ця, яка здебільш складалась з кам’яних фортифікаційних (споэуд башт та оборонних казарм), що розташовувались відкрито,
являючи собою чудову ціль для нових гармат. Під час прийнят
тя рішення про її подальшу долю вирішувалось концептуальне
питання: зберегти тільки що побудовану фортецю, вдоскона
ливши її відповідно до новітніх ідей, або не витрачати більше
величезні кошти на укріплення в глибокому тилу, тим більш,
що Кримська війна показала нездатність навіть військ коаліції
Франції та Англії загрожувати Києву. Не вистачало й коштів;
«:оім того, загострення відносин із західними країнами під час
польського повстання 1863-1864рр. також потребувало се
рйозного посилення прикордонних та вдосконалення морсь
ких фортець насамперед Кронштадта та Керчі. Все це вплину
ло на непослідовність модернізації Нової Печерської фортеці.
Ще у 1867 році, перебуваючи за дорученням Олександра II
у Києві для огляду фортеці й місцевості навколо неї, Тотле
бен дійшов висновку, що Київ, у випадку облоги, зможе про
тистояти супротивнику тільки у випадку усунення недоліків і
зміцнення існуючих укріплень. І вже у 1869 році Тотлебен за
пропонував великий проект посилення Київської фортеці та
створення додаткової системи укріплень міста. Пропонува
лось звести 27 окремих фортів навколо міста на височинах від
Видубицького монастиря до Сирця і далі до Дніпра, а також за
річкою Либідь. У проекті Тотлебен передбачав забезпечення
захисту не тільки Печерська, але й центральної частини міста,
за допомогою системи укріплень. Крім того, було запланова
но спорудити 12 окремих артилерійських батарей по всьому
місту. Київ мав перетворитися у велику фортецю-табір.
28 квітня 1870 року Олександр II затвердив цей проект. А вже
через рік, 27 квітня 1871 року, через брак коштів, імператором
був виданий Указ про будівництво тільки одного форту на
Лисій горі з 500-саженною еспланадою. Стосовно авторства
цього плану існують деякі суперечки, чи належав він саме Тотлебену. Але на плані виконаних робіт за 1874 рік стоїть підпис
Тотлебена що свідчить про те, що проект був ним схвалений,
хоча проект жодним чином не підтримує тотлебенівської ідеї
про винесення артилерії за межи фортів.
Навесні 1871 року військове відомство почало підготовку до
будівництва. З доповіді Головного Інженерного управління
Військовому міністру Д.О. Мілютіну, травень:
“а) Занять лежащую на правом берегу реки Лыбеди вы
соту, известную под именем Лысая гора, под отдель

РОЗДІЛ І

ный самостоятельный форт, дабы вполне обеспе
чить мост железной дороги, совершенно открытый
с этой высоты.
б) Усилить слабое Зверинецкое укрепление и устро
ить промежуточное укрепление между фортом Лы
сой горы и Васильковским укреплением.
в) Устранить важнейшие недостатки существую
щей крепости, прикрыв оборонительные постройки
Васильковского и Гшпитального укреплений земля
ными насыпями.
г) Выдвинуть укрепленную позицию вперед на высо
ты Старого города, связать ее с крепостью силь
ною батареею на косогоре Липок”.
На початку 70-х рр. XIX ст. знову загострилося міжнародне
становище у Європі. Почалася франко-прусська війна,
погіршилися відносини Росії із західними державами, ви
никла загроза конфлікту з Австрією. Уряд, занепокоєний
можливістю втягнення країни у військові конфлікти, ви
дав розпорядження привести в оборонний стан фортеці
на західних кордонах і приступити до проведення фортеч
них робіт у Києві. Головним Інженерним управлінням були
розроблені детальні плани нових укріплень міста з ураху
ванням місцевості, позначено еспланади.
14 червня до Києва прибув сам Мілютін. У присутності на
чальника інженерів Київського Військового округу, генералмайора Ц.Г.Біркіна, він оглянув позиції, на яких планувало
ся будівництво. З приводу їх розташування і призначення
кожного Мілютін висловив задоволення і підкреслив, що
“...в фортификационном отношении пункты для располо
жения батарей и укреплений избраны превосходно и луч
шего желать нельзя”.
Проект передбачав знесення великої кількості будівель
міста та переселення його мешканців на нові території,
що негативно впливало на соціально-економічний та
культурний розвиток міста. Але питання зміцнення
обороноздатності мало першочергове значення, і Тотле
бен вважав свій проект єдиним шляхом. Між тим, масові
незадоволення змусили його відмовитися від укріплень в
центрі міста, а замість них створити пояс окремих фортів
за межами Києва, по той бік Либеді.
Рішення обмежити кількість запланованих укріплень
підтримав і генерал-губернатор Південно-Західного краю,
князь О.М. Дондуков-Корсаков. Він визнав такий варіант
більш корисним для Києва, але, враховуючи можливість
військової небезпеки, вимагав від Київського Фортечного
Інженерного управління чимскоріше розпочати роботи по
будівництву укріплень.
Реалізацію проекту посилення Києва почали у 1872 році
з будівництва Лисогірського форту. Ще в квітні 1871го територію майбутнього форту, що належала КиєвоПечерській лаврі, оглянули члени імператорської роди
ни, а в серпні того ж року Тотлебен особисто ознайомив
ся з розбивкою та трасуванням форту та еспланади на
місцевості.
Які ж причини змусили почати створення поясу фортів
саме з нього? Лиса гора була вигідно розташована і з
топографічної точки зору мала значні переваги. Навко
лишня місцевість пройнята мережею ярів, що усклад-
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нювало б наступ на форт при облозі. При повені, рівень
води досягав підніжжя Лисої гори, що разом із Либіддю
утворювало додаткову перешкоду. Але однією з голов
них причин спорудження форту на Лисій горі було забез
печення оборони Дарницького залізничного моста через
Дніпро. Лисогірський форт також вдало блокував рух во
рога до північніше розташованих переправ: Наводницької
та Ланцюгового мосту. Загалом, Тотлебен приділяв осо
бливу увагу питанням організації оборони залізничних ме
реж і мостів, насамперед у тих містах, які мали фортеці.
Користь цього показала франко-прусська війна, оскільки
наявність фортець і укріплень поруч із залізничними вуз
лами не давала можливості армії противника скористатися
цими шляхами сполучення під час наступу на місто. У 1871
році, за ініціативою Тотлебена, були проведені пошуки у
Київському та Віденському військових округах з метою об
рання пунктів, що складали переважно залізничні вузли.
Нарешті, ще одна обставина змушувала будувати форт на
Лисій горі розташований поблизу, в урочищі Теличка, це
гляний завод. Це вирішувало питання своєчасного поста
чання цегли.
Спорудження форту розпочалось у другій половині 1872
року. Загальний кошторис складав 2,5млн. карбованців.
Керівництво будівельними роботами було покладене на
Київське Фортечне Інженерне управління. Особистий на
гляд за їх ходом здійснював генерал-майор Д.Г. Біркін. Крім
військових будівельників, у роботах по спорудженню фор
ту брали участь вільнонаймані робітники, арештантські
роти, в’язні Київської фортеці.
Головні роботи по спорудженню форту тривали в 18721874 рр. Сам проект форту, виходячи з плану розміщення
артилерії від 28 січня 1872 року, зазнав змін в бік спрощен
ня і, відповідно, здешевлення.
Загалом, виходячи по плану 1874 року, Лисогірський форт
мав мати наступний вигляд: напільну частину утворювали
два бастіонні фронти, що складалися з напівбастіону №1
та бастіону №2, та один полігональний (бастіон № 3), з боку
Дніпра форт мав прикривався тільки флешшю у підошви
гори. Горжа форту прикривалася тільки ровом. Форт призна
чався до тривалої та автономної оборони в кожній з своїх
частин. Для цього бастіон № 3 відділявся ровом та високим
валом, що дозволяло тримати під обстрілом з цього валу
всю внутрішню поверхню бастіону №2 та напівбастіону №1.
Валганг цього валу був найширшим в форті. Вздовж доро
ги, що йде від в’їзду до форту до бастіону №2, був насипа
ний стрілецький бруствер для обстрілу схилів яру. В горжі
був зведений редюїт у формі люнету. На лівому фланзі
бастіону №3 побудоване передове укріплення, врізане в
гласіс форту (не збереглося). Воно дозволяло тримати під
косим та фланговим обстрілом ближні підступи до форту.
Важливою особливістю Лисогірського форту була розташо
вана в горжі відступна батарея, знаходячись під прикрит
тям валів напівбастіону №1, вона, в випадку необхідності,
могла обстрілювати фланговим вогнем проміжок між фор
том та сусідніми укріпленнями зведеними в мобілізаційний
період. Таким чином, ця батарея була першим втіленням
проміжних капонірів, що з’явилися лише через 14 років.
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Форт по фронту оточував сухий рів. Ширина рову по дну
в напільній частині досягала 24м, в горжі - 8 м. Оборона
ровів планувалася з трьох капонірів в напільній частині та
одного капоніра в горжі редюїта.
Виходячи з креслень профілів валів, під валгангами плану
валося звести укриття, про це свідчить і наявність в бічних
стінах потерн № 3, 7 та 8 ніш, які могли слугувати входами
в ці укриття. Але до реалізації цього наміру так і не дійшло.
Всі казарми та склади, в кінцевому рахунку, побудовані на
поверхні та обнесені високими валами, хоч такий захист
був безсилий від навісного вогню. Частина споруд була
розміщена по схилах яру. В рів виходило 8 потерн, три з
яких слугували для зв’язку з капонірами, решта, для виходу
піхоти до ескарпової стіни. Вали форту були пристосовані
тільки для артилерійської оборони та мали валганги шири
ною від 8 до 22м.
На озброєнні форту за планом 1872р. передбачалося
мати: нарізних гармат - 24-фунтових - 42; 12-фунтових
- 25; 6- та 8-дюймових мортир - 16 гладкоствольних гар
мат - 1-пудових єдинорогів - 53; 1/2-пудових єдинорогів 16; польових гармат для відбивання штурмів-5 ; 1-пудових
мортир - 4; 2-пудових мортир - 4; 1/2-пудових мортир - 6;
6-фунтовых - 6. Всього передбачалося мати на форті та
передових укріпленнях 178 гармат.
Система вогню була побудована так, що кожна з скла
дових форту: напівбастіон №1, бастіон №2 та бастіон
№3, Відступна батарея та редюїт були самостійними
укріпленнями. Розвинені бруствери (2м), широкі валган
ги та апарелі цих укріплень, дозволяли розгорнути тут
значні артилерійські сили. Конфігурація укріплень дозво
ляла створити систему перехресного вогню, та вразі по
треби взяти під обстріл вже захоплені частини укріплення.
Так, відступна батарея забезпечувала фланкуючий вогонь
і в той же час разом з редюїтом дозволяла обстрілювати
внутрішню частину форту. Бастіон №3 знаходиться вище
за напівбастіон №1 та бастіон №2, що дозволяє повністю
їх прострілювати.
В разі необхідності гармати можна було розмістити і на
прикритому шляху, що був виконаний як широкий валганг з
не менш широкими заїздами -апарелями та прикритий до
статньо високим насипом контрескарпу. Гармати не знахо
дилися у форті постійно, а зберігалися на артилерійському
дворі в та могли бути сюди доставлені в разі необхідності.
Існують відомості, що на форті була розташована навіть 11
дюймова гармата берегової оборони 1867 року.
До кінця 1873 року було завершено улаштування сполу
чень між фронтом, флангами і горжовою частиною фор
ту та проведені шоссовані дороги фронту бастіонів. Під
час будівництва форту все ретельно перевірялося і при
необхідності дороблювалося. За розпорядженням Е.І. Тот
лебена усі поверхні гласисів форту були сплановані під
постріли з головного валу.
Крім військових будівель і артилерійських складів, у форті
розміщувалися кухні, лазарет, запаси провіанту. Для кра
щого зв’язку між батареями і поєднанням форту з КиєвоПечерською фортецею були проведені шосейні дороги27.
Форт мав дуже великі на той час розміри, біля одного км по
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фронту та 800м в глибину, що сильно ускладнювало його
руйнування артилерією супротивника.
Основне будівництво було завершено в 1874 р., а в 1875 р.
форт переданий для використання Київському Фортечно
му Інженерному управлінню. Деякі роботи виконувались і
в 1876 році. Суттєвою особливістю Лисогірського форту є
те, що у ньому поєднано бастіонну та полігональну систе
му. Для того часу укріплення такого типу було досить про
гресивним кроком у розвитку вітчизняної фортифікаційної
школи. Лисогірський форт при 178 гарматах на озброєнні й
2-тисячним гарнізоном, вважався непідступним і спромож
ним забезпечити захист головних підступів до Києва.
Відсутність коштів, от причина яка не дала реалізувати
проект в повному обсязі. А вже на початку 20ст. Київська
фортеця була реорганізована у фортецю-склад.
Як бачимо, події Кримської війни знайшли відголосок і
в інших містах-фортецях держави, та надали потужний
поштовх розвитку військової та фортифікаційної науки.
Героїчні події оборони Севастополя висунули на перший
план особистостей, які до кінця століття здійснювали за
ходи по обороні країни, та залишили свій яскравий слід в
її історії.
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