
АНДРІЙ КОВАЛІВСЬКИЙ.

Нові дані про двійника Г. Сковороди в Лозанні
Даніїла Майнґарда та його сім ю.

1773-го року Учень Сковороди М. Ковалінський підчас своєї
закордонної мандрівки познайомився в Лозанні з місцевим ученим Данії лом
Майнґардом, що був до того подібний на Сковороду «обличчям,
поводженням, думками, мовою, що його можна було б признати за найближчого
його родича» (Д. Багалій, Соч. Сковороди, 1894, с. 29). Повернувшись
з мандрівки 1775 р., учень розповів Г. Сковороді про цю зустріч, і
Сковорода заочно так полюбив Д. Майнґарда, що почав підписувати його
ім ям свої листи й навіть твори. За своєю звичкою він вкладав у цс
ймення певне символічне значіння, пишучи його розподільно: «Меін-
Гард» (чи з натяком на Mein Garten,  Бонч-Бр., Собр. соч. Оков.,
1912, с. 417). Що Сковорода знав про Д. Майнґарда щось більше, ніж
загальні відомості, можна здогадуватися з одного місця в творі
«Ізраїльський змій», а саме, кажучи про емблематичне значіння числа сім, він
додає: «сюда взирает и Даниил с крючками своих седмин». В рукопису
Рум янцевського Музею після слова «Даниил» вписано «Меіп-gard» (ibid.,
с. 383). Отже Г. Сковорода знав, якщо не твори Д. Майнґарда, то в
усякому разі дещо з його поглядів.

Тим часом, крім коротких зауважень М. Ковалінського, ми досі нічого
більш не знали про Д. Майнґарда. Всі розшуки в цьому напрямі не дали
жадних наслідків.

На початку 1927 року за згодою зав. Музею Слобідської України
Р. Данковської (висловлюю їй щиру подяку) я звернувся від імени
Музею до голови Водуазського Історичного Т-ва та першого бібліотекаря
Кантональної та Університетської Книгозбірні в Лозанні добродія Fred
Th. Dubois з листом, де розповів в коротких словах життя
Сковороди, дав переклад відповідного місця з життєпису М. Ковалінського
про Д. Майнґарда тощо й, висловивши надію, що справа ця його
зацікавить, прохав дати якінебудь відомості про Д. Майнґарда.

На цього листа я дістав дуже ласкаву відповідь від 20 квітня того ж
року, де добродій Ф. Дюбуа писав, що справа ця його дуже зацікавила,
що він надсилає коротку виписку про Майнґарда й сподівається знайти
й надіслати згодом ще дещо в цій справі.

Ось надіслана від нього виписка в перекладі:

Dictionnaire biographiąne des Genevois et des Vaudois par Albert de Mont et,
Lausanne, 1S7S, 2 vol.

Mingard, Gabriel-Jean<Iienri, син Jean-Pierre-Daniel Min-
garda та Anne-Catherine Andriś, охрещений у Лозанні 10-го грудня 1729 р.,
посвячений у духовний сан 1754 р. Спершу пастор у G і е z i та диякон у Grand-
s о п і, він прийняв запрошення 27 грудня 1779-го року бути пастором у
реформістській парахвії в Assens і вмер на своїй дачі (dans за campagne) de Beaulieu
в Лозанні 8-го грудня 1786 р. Мінґард склав поважний твір під назвою: A b r е g ć
elementaire de Khistoire u n i v e r s e 11 e , Лозанна, 2 томи in 12, 1777. Віи
дав мемуари Лозанському літературному товариству, що його він заснував у 1772 р-
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разом 8 п.п. Deyvfcrdun та Pachę, а також дав багато наукових статтів з
філософії, моралі та,релігії до Encyclopedie d Uverdon .

Джерела: Etat сіѵіі de Lausanne; Almanachs bernois (Listes .des pasteurs);
^Journal de Lausanne**, dścembre, 1786.

З цього тексту ми бачимо, що тут властиво йде справа не про самого
Д. Майнґарда, а про його сина, але все ж ми маємо деякі дані й про
його батька, а саме: 1) Повне його ймення й написання його прізвища
відповідно до швайцарської алеманської мови (Mingard). 2) Імення його
дружини. 3) Назву його дачі під Лозаною, певно, тієї самої, що на ній
гостював М. Ковалінський. Врешті дано бібліографічні вказівки для
дальших розшуків.

Одержавши ласкаву відповідь Ф. Дюбуа, я негайно подякував його
листовно й надіслав від імені Музею портрета Г. Сковороди,
ілюстрований Бюлетень Музею й інше. Не діставши, одначе, досі жадної відповіді,
висловлюю ще раз Ф. Дюбуа свою щиру подяку й оголошую надіслані
ним цікаві відомості.


