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Олександр Іванович Рігельм,н-: належить до помітних ф;rур у
вітчнзняній іс·оріографії другої половини Х VIII ст. Його творча ,
<:Тс1сІЩИНа ВКЛЮЧі!Є та,<і праці, як ,,З'ясування про Кизлярську форте
шо. 1::с�адене у ; -і57 році», ,,Історія або оповідь про донських ко
'ШКів», матері::,;," фо.1ь1сюрноrо характеру, а також чимало спеціаль
нш: креслень у:,ріплень, карт, планів. Та найбільш вагомим доробком
істот1ка стала, безперечно, ,<Літописна оповідь про Малу Росію>>, в
якііі 1:а основі великого фактичного матеріалу представлено панорам
,ші• ·;р:з істор,;чноrо ,ншу:1ото \'К;Jаїнськоrо народу від найдавніших
,.,,кіс1 до 80-х. років Х\1 Іі! ст.
Перший внцавець цієї книги (а вона довгий час залишалася у
рукоп.ису) О. М. Бодянський в 1847 р. писав, що ім'я Рігельмана <<ДО
цієї гюри не з'являлося ще ніде як ім'я письменника, і письменника
дуже допит,1ивого, праце.1юбного і видатного у тому, що стосується
uітч,,зняно'і історії» (Бидянскціt О. Пре;:щсловие // Летописное по
вествование о ;\[а.1ой России. М., 18-+7. С. ІІІ). Сучасний читач мало
шай,.),шЙ із творчістю цього автора, праці якого мають як загально
;,у.1ь rурну uіш-1,сть, так і певне пізнавальне значення. Дане видання
<<Л ,,,описної оповіді про Ivlaлy Росію>> має на меті зробити більш до1:г;,1шr111 основний тв1р історш-:а ;,ця всіх, хто цікавиться давнім ми
н�:.'.:111.ч Украf1н:,
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і іро
життсЕий ш,1ях Ріге,1ь:чана дізнаємося зі скупих свідчень
J.,:-:,:,,1ентів, які свого часу передав О. М. Бодянському син істори
"" -- :-;олезькиі; асесор Аркадій Олександрович (Водянский О. Исто
р;1ч,0 :кое сведение об А:тександре Ивановиче Ригельмане // Летопис
;юе ,ювествовvние о іv!а"юй России. С. !-VO. Із них з'ясовується,
ШlJ Ріге:1ьмш-н; - німецький дворянський рід. Батьки майбутнього
прибу:ш до Росії у 1 71 З р. разоі\1 зі свитою, яка супроводжу
ва,-;,1 ;; подорожі царевича Олексія Петровича та його молоду дружи
ну Софію-Шар;ютту, принцесу брауншвейг-вольфенбюттельську.
У і ~20 р. в подружжя Рігель'v!анів, яке осіло у Петербурзі, народився
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син Олександр. Дитинство його не було безхмарним. Хлопчик рано
залишився кру�:лим сиротою, а тому рано подорослішав. У десяти
річному віці він зробив важливий життєвий вибір. Поставивши собі
за мету опанувати професію інженера, Олександр вступає у
1730 р. до Петербурзького шляхетського корпусу. Після восьми років
напруженого навчання у цьому навчальному закладі юнак успішно
складає випускні іспити, до речі, у присутності фельдмарша
ла Б. К. Мініха, під орудою якого Рігельман пройде в подальшомУ
суворі воєнні випробування.
У 1738 р. новоспеченого інженера-кондуктора було направл�1;ю
до :Києва. На той час в У країні склалася тривожна обстановка. Ось
уже кілька років точилася російсько-турецька війна. Не обминуло
воєнне лихоліття і Рігельмана, який швидко· опинився у сам'ому вирі
бойових дій. Перебуваючи у складі 58-тисячної російської армії під
командуванням Мініха, він у серпні-вересні 1739 р. брав участь у
штурмі укріпленого табору турецького війська під Ставучанами (по
близу Хотина), а також у здобутті Хотина і Ясс.
У 1740 р. Ріrельман знову повертається до мирних справ. Він пе
реїздить на попереднє місце служби до Києва, а згодом . переби
рається до Чернігова. В подальшому опиняється на півдні У країни,
де бере участь у розмежуванні кордонів Російської імперії й Туреччи
·ни. Цілих два роки Рігельман був зайнятий цією роботою. З топ0-·
графічними приладами в руках він пройшов зарослими ковилою сте
пами шлях, починаючи від гирла Синюхи аж до Дніпра, Міуса і Азо
ва. Усі ці роки молодий інженер постійно перебував в оточенні
запорожців.. Можна з певністю твердити, що близьке знайомство
Рігельм_ана з побутом, звичаями та усними переказами запорозьких
козаків пробудило у ньому не11биякий інтерес до історії українського
козацтва. Яскраві враження, які він виніс із безпосереднього спілку
вання з цими волелюбними мешканцями українських степів, приго
дилися йому в майбутньому, коли він став професійно займатися на
писанням історичних праць.
Після завершення робіт по розмежуванню кордонів між двома
державами
Рігельман протягом кількох років працював· в У країні.
0
У 1745 р. йому було доручено провести топографічну зйомку прикор
донної смуги від Києва до Смоленська. Пізніше він об'їздив у служ
бових справах Прилуцький, Лубенський, Миргородський, Переяс
лавський полки, де займався складанням планів українських міст та
містечок. На польському прикордонні йому випало прилучитися до
зведення оборонних укріплень (Васильківський, Обухівський,
Трипільський та Стайківський ретраншементи). У 1749 р. Рігельмана
було відкликано до Оренбурга. Відтоді йому довелося надовго поки
нути Україну. Протягом десяти років він займається ремонтом. і ре.. конструкцією багатьох фортець, розташованих на південно-східній
оборонній лінії від Кизляра до Ішіма. Десjf,Ть років (з 1760 _до
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! 770) Ріrельман проводить на Дону, куди був посланий для будЇБ
ництва фортеці св. Дмитрія Ростовського (нині Ростов-на-Дону).
Про деякі подробиці його перебування у цьому краї довідуємося
із складеної графом П. І. Шуваловим реляції від 24 вересня
l 76 l р. У цьому документі повідомляється, зокрема, про те, щ о напе
редодні інженер-капітан Рігельман був посланий до міста Черкаська,
маючи доручення офіційно оголосити про закладку фс;:,-теці св.
Дмитрія Ростовського і запросити на її освячення єпископа вороне
зького і єлецького Кирила та <<інших панів фортеці св. Анни» (Запи
ски Одесского общества истории и древностей, Ор;есса, 1850. Т. 2. С.
836).
За родинними переказами, у 1763 р. Олександра Івановича було
відкликано до Петербурга, де він отримав аудієнцію у самої Катери
ни Н, під час якої представив власні розробки проектів військових
укріплень. Цариця досить прихильно поставилася до інженера,
свідченням чого стало вручення йому подарунків - золотого кисета,
наповненого червінцями, та штофного платгя «з плеча» імператриці
ДІІЯ дружини. Відвідини Петербурга, очевидно, вплинули на подальшу
стрімку кар'єру Рігельмана. У 1770 р. він дістає чин полковника,
а через рік - генерал-майора.
З 1772 р. Рігельман опиняється на полях російсько-турецької
війни 1768-1774 рр. Зокрема, у 1773 р. він брав безпосередню
участь у штурмі Сілістрійської фортеці, яку захищав ЗО-тисячний ту
рецький гарнізон. За вміле керівництво військаМ)І і особисту
мужність, проявлені під час турецької кампанії, Рігельман удостоївся
Георгієвського ордена 4-го ступеня. Після завершення воєнних дій
він ненадовго зупиняється у Києві, а потім відбуває до фортеці
св. Дмитрія Ростовського, куди призначений на посаду командира.
Одночасно на Рігельмана покладалося загальне керівництво спо
рудженням фортець по всій Азовській губернії. Тут він закінчує свою
службу і в 1782 р. йде у відставку.
Отримавши 1000 крб. пенсії та ще 100 крб. за орден св. Георгія,
Ріrельман оселяється, на цей раз назавжди, у с. Андріївці, розташо
ваному за 20 верст від Чернігова - маєтку своєї дружини, яка, до
речі, походила з козацько-старшинського роду Лизогубів. Тут він
прожив майже безвиїзно сім років. Це був період плідної і дуже на
пруженої праці історика над доопрацюванням рукопису «Літописної
оповіді про Малу Росію>> (перший варіант був написаний ще в
1778 р., коли Рігельман перебував на Дону). Початкова редакція кни
ги називалася «Історія малоросійська або оповідь про козаків». Вона
складалася з двох частин, датованих 1 785 р. Пізніше обсяг рукопису
значно зріс: до нього включено ще дві частини. Судячи з поміток на
полях, автор завершив роботу над ними у 1786 р. Помер Рігельман
У 1789 р. на 69-му році життя. Поховано його в Андріївці у ним же
збудованій кам'яній церкві.
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836).
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стрімку кар'єру Рігельмана. У 1770 р. він дістає чин полковника,
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прожив майже безвиїзно сім років. Це був період плідної і дуже на
пруженої праці історика над доопрацюванням рукопису «Літописної
оповіді про Малу Росію>> (перший варіант був написаний ще в
1778 р., коли Рігельман перебував на Дону). Початкова редакція кни
ги називалася «Історія малоросійська або оповідь про козаків». Вона
складалася з двох частин, датованих 1 785 р. Пізніше обсяг рукопису
значно зріс: до нього включено ще дві частини. Судячи з поміток на
полях, автор завершив роботу над ними у 1786 р. Помер Рігельман
У 1789 р. на 69-му році життя. Поховано його в Андріївці у ним же
збудованій кам'яній церкві.
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Як уже зазначалося, «Літописна оповідь про Малу Росію>>*, ру
копис якої Рігельман остаточно _завершив у 1787 р., була результатом
тривалої копіткої праці дослідника над питаннями української історії.
Щоб краще зрозуміти й об'єктивно оцінити метод написання, істо
ричну концепцію, пізнавальну і наукову цінність цієї книги, варто
здійснити невеликий екскурс у тогочасну українську історіографію.
Як 'Правило, історики другої половини XVIII ст., котрі займалися вив
ченням історичного минулого України, виявляли підвищений інтерес
до 1;:юлітичних і воєнних подій Хмельниччини, часів Руїни, а також
питань, пов'язаних з українським козацтвом. Найбільш відомі то\:<о
часні історіографи - П. Симоновський, С. Лукомський, І.' Міллер,
В. Рубан, О. Рігельман у своїх творах спиралися на історичну (літе
рату\рну) традицію, що склалася в Україні в попередній період. Особ
лив� великий вплив на них мав описово-розповідний метод си�тема
тизаh,ії фактичного матеріалу, rіритаманний козацько-старшинським
.
.
. .
.
ютописам та' шшим
пам ,яткам
1сторично1.. думки друго�.. половини
XVII - першої половини XVIII ст., насамперед, літописам Самовид
ця, Г. Граб'янки, С. Величка, «Хроніці» Ф. Софоновича, київському
<<Синопсису», «Короткому описанню Малоросії>> невідомого автора та
«Історії про козаків запорозьких» С. Митецького. Незважаючи на
розм;;,їття сюжетів, до яких зверталися у своїх творах дослідники,
украї)-1:ська історіографія другої половини XVIII ст. в цілому нехтува
ла питаннями причинної обумовленості явищ суспільного буття,
внаслідок чого вона майже не виходила за рамки популярної описо
вості, іФактично залишаючись розповідною за формою та ілюстратив
ною за методом використання джерел. Не дивно тому, що за основу
для написання власних праць історики брали не стільки джерельні.
матеріали, принципи наукової критики яких на ·той час не були роз
роблені, скільки книги з історичної тематики своїх попередників.
Звідси їх твори мали переважно характер компіляцій, в яких у кра
щому випадку діставали інтерпретацію усталені погляди на ті чи інші
події. Як правило, такі праці рясніють запозиченнями з чужих творів,
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* Повна назва одного із рукописних списків книги така: «Летописное по
вествование о Малой России И: ее народе и козаках вообще, отколь и из како
го народа онь1е происхождение свое имею,г, и по каким случаям они ньше при
своих местах обитают, как-то: черкаские или малороссийские и· запорожские,
а от них уже донские, а от сих яицкие, что ньше уральские, гребенские, си
бирские, волгские, терские, терские семейнь1е, некрасовские и прочие козаки,
как равно и слободские полки. Часть 1-я. О народе, состоящем в Малой
России, и козаках малороссийских или запорожских, отколе они взялися и
какие дела от них происходили, также каким образом онЬІе, будучи россияне,
под польское и из под оного владения под российское державство, и в какое
время достались и кем, повествует сия летописная повесть следующим обра
зом. Собрано чрез трудь1 и. г. м. и к. (інженер-генерал-майора і кавалера.
Авт.) А. Ригельмана в 1785 году>> (Бодянский О. Предисловие // Ригель
ман А. Летописное повествование о Малой России. С. IV). Нині рукописи
Рігельмана зберігаються в архівосховищах Москви та Ленінграда.
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у них зустрічаються дослівно списані великі уривки, причому без по
силання на автора.
Звичайно, неправомірно стверджувати, що опанування компіля
тивним методом - це вершина, якої досягла давня українська істо
ріографія в процесі тривалого розвитку. Відзначимо у цьому зв'язку,
що ще у другій половині XVI - першій половині XVII ст. в окремих
літературних та jсторjографічних пам'ятках досить виразно нрояви
лися риси ренесансного історизму з характерними для нього до
слідницькими методами, в тому числі елементами критичного підходу
до джерельної бгзи. Дея:,і т:сьмешшкr1 цього періоду порівняно до
бре овоа1,щіли 1 акаю д(,с::,і.J.н:,щькою процедурою, як застосуБання в
творі с.І<а()ату г;сс•тань - від <<r,yxиJ:>>, де зазначався тільки автор
цнтованої праці, до розгорнутих, в яких автор вказувався всередині
тексту. а на іюлях давал;,1,�я назва книги, розділ і рядок, звідки взято
відповідний матеріал. Досить високим рівнем дослідницької процеду
ри від:шачаються, зокрема, «Палінодію> Захарія Копистенського
(] 622), <<Катехізис» Лаврентія Зизанія ( 1627), Густинський літопис.
У «Палінодії», наприклад, немає жодного положення, яке б не
підкріплювалося низкою історичних свідчень. При цьому автор до
сить часто детально визначає не лише цитоване джерело, а й м1сце
його знаходження (Завuтневи ч В. «Палинодия>> Захарии Копь1стен
сrсого и ее место в истории западнорусской полемики XVI-XVII
ст. Варшава, 1883. С.-341·, 369,267).
З часом, спираючись на такого роду здобутки, історія змогла пе
ретворитися на наукову дисципліну . І все ж фундаментальні засади
історизму Нового часу лише незначною мірою вплинули на вітчизня
них істориків другої половини XVIII ст. Саме у цей період компіля
тивність в історичних творах досягає свого апогея. Ігноруючи вироб
лені попередниками теоретичні узагальнення й методику історичних
студій, автори історичних праць XVIII ст. пішли переважно шляхом
ко;,шіляцій й застосуБання «літописного". тобто описово-розповідно
го, методу. При цьому на далекій периферії творчих інтересів істо
ріографів залишилося критичне використання джерельної бази.
Отже, компілятивний характер більшості історичних творів цього пе
ріоду став закономірним етапом розвитку вітчизняної історіографії,
яка сповна використала можливості традиційного описового методу,
але не засвоїла й не розв1�нула ті елементи історизму Нового часу,
які залишила їїі у спадок історична думка України другої половини
X\fj - першої половини XVII ст.
Втім, існували й інші причини, що підштовхували істориків до
текстуальних, фактологічних, смислових та ідейних запозичень із чу
жих праць. У часи Рігельмана та його колег по перу на повний голос
заявила про себе бароккова культура, характерними рисами якої бу
ли нігілізм до всього усталеного, схиляння перед мінливістю світу та
заклик до самопізнання (згадаймо відомого українського філософа і
просвітителя Г. С. Сковороду, який, надаючи великого значення мо-
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ральному вдосконаленню людини, наrолошував у своїх творах, на не
обхідності самопізнання кожним індивідом своєї «оожественної» сут
ності. До цього, згідно з ученням філософа, зводилися найвище
призначення земної людини, а також найголовніший сенс її існу
вання) (Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2 т. К" 1971. Т. 1. С.
160). Чи не тому для сучасників ін;те�ектуальні надбання попе
редників значною м.ірою почали набувати допоміжного, службового
значення. Отже, подібний феномен суспільної психології відіграв
певну роль у тому, що більшість істориків XVIII ст. не бачили вели
кого гріха у самовільних запозиченнях уривків з чужих праць.
Зазначені риси вітчизняної історіографії, які зумовлювалися
конкретно-історичними умовами її розвитку, формували певні світог
лядні стереотипи й методологічні особливості авторського стилю
істориків. Стосувалося це, зрозуміло, і Рігельмана; На ознаку жанру
свого твору він узяв назву «Літописна оповідь>>. Справді, у книзі інко
ли зустрічаються типово літописні за формою й змістом вставки, які ,
мало або й зовсім не пов'язані з викладом основного матеріалу. Це
хронографічні лаконічні_ записи, звісно, без посилання на джерела,
про татарські напади на Україну, смерть і поставлення церковних
ієрархів, епідемії, стихійні лиха, появу комет, нотатки про врожай то
що (Ригельман А. Летописное повествование о Малой России.
ч. 1. с. 40; ч. 2. с. 173, 189, 201; ч. 3. с. 13, 15).
Проте <<Літописна оповідь про Малу Росію>> не літопис, а типо
вий історичний твір другої половини XVIII ст., який відзначається
яскраво вираженою компілятивністю й наявністю прямих запози
чень. І це при тому, що в передмові Рігельман згадує про деякі дже
рела, до яких він звертався під час роботи над книгою: «Истории ма
лороссийские две, писаннЬІе двумя неизвестнь1ми писателями>> (як
з'ясувалося -літописи Самовидця та Г. Граб'янки.-Авт.), київсь
кий•«Синопсис» тощо. До того ж у текстуальній частині праці Рігель
ман епізодично роб�ть поклики на М. Кромера, В. Татіщева, П. Ше
вальє та інших істориків. Незважаючи на це, в <<Літописній оповіді
про Малу Росію>> то тут, то там виявляються запозичення із чужих
творів, які Рігельман переписував з, ретельністю майже копіїста, од
нак при цьому не вважав за доцільне називати їх авторів.
У такому ключі висвітлена, зокрема, центральна тема його кни
ги - історія Запорізької Січі. В першу черrу це стосується мате
ріалів, пов' язаних з побутом, політичним і соціальним устроєм Запо
ріжжя, які майже без особливих змін перекочували до <<Літописної
оповіді про Малу Росію» із праці С. І. Митецького· «Історія про ко
заків запорозьких>> (1740). Вказаний твір справді є цінним джерелом
з історії Запорізької Січі XVIII ст., адже його 11втор був <<самовид
цем>>,• тобто сучасником й очевидцем описуваних подій. Інженер за
фахом, князь Митецький з 1736 по 1740 р. перебував на Запорізькій
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