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u~JІO !!Ї:ІІ' l'!ticтo: J>Ї.1ЬІ\а п~.ІІІJ.!І•, ;о~аб)дtІПІШІІ:\: і:илорЗІІТІІІІМІІ G);t,JIIIIOІ.ИJr 

тштх р<>.І"ірів. в ІШІІХ на ті часи U)Д}ВЗ:шсь .111111е ШІнзіІН'J,J;і рt'.іІІ
деІІ!!ЇЇ. IJ,• :'11/ІЮ'ІИ B.lat'IIIІX ;НІІ'ІІVЇІІ, <І>р;ІІЩС ;-1 ti;JДЗBI1'1i11Uit110 СІІfНІТІІЇ

<"JЮ ;ірІіu зібрати іх від ен••Їх нрнбічників. ,.СнріТІ't.ЮІІt Ді,І" ни
;т;о ,~о ІІt'!ІІ!ОЇ !ІfірІІ ЛJНШ:JДІ\ОНа. :JJJІІH' ftl';HfЗЧJІa 'liii'TIIIJa \І'ІоfІГО RIJM-• 
ІІ.Н'І\І'\ б) ;щв признача ІІІІ'ь ;\.ІІІ снрітсьІ\оrо прІП)'.11\). ПоJІ} ч з ющ - . . .... . . . 
f) Т ti)JIII llliiOJJИ f113HOГn ТІІІІ}· ДJІЯ і\ІТС'ІІ DCIX сусПІ;ІJ,ІІІІХ ЮІНІ' І ТJІ3ДТІ· 

!!іІІ .. СнрЇТІ:І•І>ОГІ! J(cнty'' HI'~J<І:JO 111ІІІІ:t.І3СЬ ТН>І.,..-1,!!11 D !,!ІІХ 1111\0,JaX ІН:• 
ХОІІ~'ІІіІ.JІН~І>, ~1іщ ЇНІЛІІМИ, ЧІ1І',ІС'ІІІІЇ ,ІЇТІІ ШІЯЗЇВСf>І>ІІ)(, ГJІ!ІфІ'І>ІіІІХ Та U.l· 
JНtІН'І•ІНІХ JІОДІІІf. Вл:вш .. Снрітс·ьt>оrо до,tу" не об"І'Ж) папен ;tшнс· щt 
Ніl\1t'Ч'ІІІІІ): Фра.Іше прнтнrнуп ) •щін зза нордону. 'rайжс· ~ )t:ix "JІаЇн 
ЕnрсІІІІІ Т<І навіть з Аш•JНІІіІІ. ІІор)'Ч ;іі ШІЮ.ІU:Ш1 нідбу;~ощщо Gу.Іо . . ... .. . . -
,,)'~ 1\UJIIIIO. J.!!O друкува;Іа Щ' ,llllllt' U fl"lt'ЦJ>I\111. а І В 11/ШІІХ 1\IOH,JX; 11 !,!ІІІ 

,'JІ) н;срні ;,р)їювапо до pt·•ri Пt'JІІІІ) ra~CT) в Г а.rдІ', Разо" і;~ !!ІШ не 
ііраІ;) 111.1.10 інuшх nі.1nрщ:;мств: ІІаІІірня. анте ка. навіть "іірппарІІR ... ~ еі 
ні "НIJНI/;\It:TUa uаЗ)Ва.ІІІ("Ь на фі.ІНІІТJІОfІііІшІХ підва.ІІІПах. ПпдІ\0 їх TL'•"· 

ю; і rm.ІІШ rш;Ї.l. хут11о ""/>"ІЇІІІІІН 110:311 межі Ні•н•ччІІІІІІ. 
І !.!1'[11\ОВНа nu.1iтнt>a ФраІІІ\t' ІНІВІ.'рТ<І:Іась до ідеа:ІіR 'l:trІB рс

фоJ>'ІіІ!,!іЇ - а ТІІМ СН'ІІІ'І ДО ЇАІ'U.'ІіІІ flt'J!BiCRO·XJ!ИCTIIЯIII'I•Ii11X. ;1 О ЦІІХ 
і,н·а:Іів на:Іt•жа:ш христннні;~аuін uі;І()Ї Зt::\ШОЇ І\) і!Ї. ФІІ:JІJІ\1' ІІJІІІЙШІВ 
б.1І1шч) ) •Іа<~ть у дішІьІнІсті ІІJНІ І't'с"! антс:ьІшх ~~і сі і1. Н аіі вн;щ а •1ні ш ою 

• б).Іа :НІІІІ'ЬІ\О·rа.J.ІЬСІ.ка 'Іісія n Індії. в rшіЛ nраuюва.НІ у .. ні ~[НІІІІн·. 
Іш11і ІІІІГО гпробн :>ІЇІ'ЇЇ сп1·а ш Іо IJ.щ,ropo'l) та ,н> \бі•·шtії. А І•' JH 

.І:Jіі\ в віІ! і ІІJІU схЬл) ЦІ'JНШ~. Тач llt' T(JPбu бу.1о прон:ІІ':JІІІІ.ІІ ХJІІІСТlІ· 
тн·ьІ;ої віри. А., .. Фраш;с• uuщкan. І!Jо нжнв.1с:ннп Е!,ванrс~ЛІІ'ІІІНХ е.1е· 
!\Іt'ІІТі в t•xi,,нoro христІІянстпа t-. по r р іfінс. та чен ао д.'ln 11 рот<:стnнтщJ:М) 
;3/Ш'JІІ()JО JІЇДСJ:Лt'ННЯ Чl'jlt',~ ('ЛЇ,ІІі) рі СХЇ.':НОІО J!f.'JI"h"ВUJO, } Т)Т ІІЇІІ ПО• 
ІІІ'fІІІ) вt•я .~о t·тре,r:tінь Лю1t'ра, а TtJ 1118111' .\Іе.ншхтощІ. :~ан'ІІі!ЯТІІ тасні 
41r.'nз"" ;~і східною t\t'JІІ.noю."2 Р.:.;,sр:ієтt,ся. ІІОJІ) ч ;J 1_!11\1 о ін не мн 
;_~<tб) ІІіІТН і ПрО Лj)('ДІ'ТіІІ!НІІІ\ЇІІ ІІJНІТІ'е1<ШТСТВЗ В •• ДЇЯСПорі", В fJO~CЇ-. . .. - . 
1111111. ЯІ\І ;~or;pc~1<1 В 1\ІІТІ!:ІІІ!JЬІ\ІІХ ІіраtІІа'Х ЛOТJH'O)JJ:I.llt ІІІ;Нр11'1Іі11. 

,,ІІJІІІ\НІГІІ. ІІЇДСН.lСІІНЛ. llpu ІІІР.;, I!Jtl Jljli\Bдa. дба;ІІІ '111\fa,J() IIJIOT('· 
І"НІІІТІІ Ін·і-х наnря:~-щіn. Л.rt• tІJІГ<І!ІЇ;нІціІіно\1.}" та.Іан·NІІJі <І>ранн•• в.J,а· 
,ltH'II ІІІІ('ТІІТІІІТІІ і СПJ18В)" !ІЇ '~ТJІЩІІО\1 ІІJІІНСС.Т;ІНТіІ! у ІН'ІІJНІТСІ'Т3ІІТІ'ЬІ;ІІ'( .. . . ... . . . 
HJIUІIIIIX, І t'ІІраВ) .\11<'11 t'I'!H'A ІІt'ХJ!ІІСТІІЯПСЬІН~ П8JНЦІВ І І'ІІJ':ІВ) :JI! ЯЗ· . . . . ,... 
Jall ~І (')(ЩІЮІО Цt'рНВІ)Ю ;Jflii'IIJІІ ІІІІІJІШС. а ШЖ J;O.III·IIt'\H,J.I• ДО ТUГО. 

~І:ІІ!шо• ІНІ,ЦІО;J.СЬR) nрод)ІПІІВІІЇІ'Н• рнЗВІІЯУВ Фр:ІН!іt' тu ііоно снівро
(іітшн;н. І!JIJU зав'язатн та ні'J.трІІМ} ІІІІТІІ особисті рІ!Оt'ІІІІІІ ~ вре,;хrтав· 
ІfІІЮіШ1 ЇІІІІІІІХ народів. Ці ЗІІІН'ІІІІІІ Фрааше та іюrо 1юла ~ чр1ашцmш . 
• ~OUJ't' ОJІІ':.ШЇ;ІОSШІЇ Та 1'111'11'\Н\111'1\111 rtЇ;JТJHIJ\1) DОІІЇ, 1111 lt'~>.trЬ 1,1.1 

JІ:t 111.! j .. аніш нх ет ор ЇН(ІІ\ !іащ,ІІ щ·тr1 1 tІJJJJ ьсь tШ'\ n і t;ТІІсті в. Н t' SIІU\ nаівю. 
І..!Jt• ·ro;~i і чнc:tClaJi І1Ї~Н~!.!І·І>Ї НІІІІ~іІІІ'тва "fІ8.1t'ЖіІ:ІІІ ;J..tR Га.r.І•' (lip~
t•iн) ;~о ,.;ІІІІ\І!(>;J,опу''. Фраmн· щш, ·ral\ бн :\tовнтн. цілt> •. ~tініІ·терсrво 

,. . 
+ШІ\СІІJ)~ОІІІІІІХ. СПраВ • 3 ВЩН'ІІІJ\111 <І І РІІТU\ПІ ТО IIJ!I'ДC'ГUUJIIII,/1~111 D (11;:1· 

ІІІС\ 1.;раїнах. Пі,J.три,tуватн І:орІ't:ІІпІІденціщ з ШІШІ бу;~о ночаrтн нбо
"' n,Іt\u\1 о 1\(Н'МИХ ч.н·нів І'а:І ;r І·І'І• "" 1 \) кo:tu. A:tt' <І>ранщ• 11 оІІІІІІ<'ІІ (), ~ 

а • • W • • 

ХІІ'І 'І<ІС Ш1~ Ч!1С) rti!CUTI1 U,Hit'llll)!\ ЧІ\ І ;ІІІt'іІІ. ЧІІ 110 \Іt'ІІ\ІІІН ~11р1 ;JIICT'I 

~~ІІІП) в:ІтІt. Історія .. за"оJЦІІІІІІtІЇ ІІtt .Іітщ;п'' Фр;шю· І!Jt' tІРІІОПІІСІІШІ.3 

РщІ\'ІЇ~ТІ.І'ІІ tІе вся .з;ІІ\ОJЦоІІІІІІ ІІJ>Щ.!ІІ" ПІІ'Іаrа..І;І ІІР.ІІІШІХ .З)СІІіІЬ 
~ . . 

Лt•JІІІ,І fi).aa cnpaea та\І. ;.J.I' \ІtJіКШІ U)JII, сmtрапн·ь 1111 оСІJ<ІІІІ'ТІ зв нзrш 

Н І\Ї lІд;НІ:І ;ttJI"b зав. я;!аТІІ ,І 'І) іІ(ШІJ..! 1!'11/·СТ) <1(.>ІІТа \ІІІ, ІlJ СІ t'T' ді ІОВ3,1 fl 

11 Га.r 11'; піз11іше ~ І\11"\ІІІ ІІt'.ІІІ ІІtн·тійнс :нн•тувашІн. uжшшлн і' іпфор-

6 





• 

""'!!ЇЙ д.тя вжt• ;аrадане>Ї rазt·ти, по.стача.1и і:о~~ юtІІіІППІ :і rал.1<:ь~>оі дру

К<ІJ)ІІЇ :tбо Їt інші кнпжtш, надси:tа:ш їм .'Іff'ДИКЗ:\rенти ;а в.таrиої аrІтt•ки, 
радн.тІІ ї:о~~ кандидатів на паt·торські чи вчитс.1ьські поса;:щ -- :ідС· 
~. • • • о 

ОІ;ІІ•ІU<І ТІ'Ж З ГаЛ.lСЬКИХ студt'НТІВ, ПОДаВа:ПJ ПСДЗГОГІЧUІ. !!I'JIKOB· 

mнm.tітнчн і с nо.1ітичні та иавіт1. і просто ЖІtттеві пор:ІДи, тot.!JI). 
'І' ,... , ,,. . 
а конІ хараJ<теру оу ли штр. ;щ язки ;а протсстаІІТа~tи 11 ·' rорщина 

(~:~<·бі.н,ша з JІЇ1ІЩЯМІІ та слtтак:ІмІІ, рідше з мадярами - бо r a;t.lЬ· 
~ . ~ V 

<·мти ) щвсрситет оуІJ лютстншсt,кии, мадяри - протсстантн ;~де· 

бі.ІьUІа 1\альві.н.істи). Іншого хараІ<Т<'РУ мyci.nt бути зв'щнщ ;:1 rrrпpo· 
Т!'СТІWІТаІшl, або ;:І nротестантами інших конфесій. нс-тотt:раІІа~ш. Т:р· 
чн·ба бу.~о починати ;а якої<:~, д.1я uих. .• рсдіrііfних чужин!!іІІ" кор11~:· 
ної ІІра!.,Jі. Таку t>орнсну пра!!Jо :\JОr.ти постачити в nершу •н•рrу шкn:ш 
НІ друннрня. Так коло спінробітНІщів Франке нав'язує взаІ:І•tІІІІІІ з •ІІ.'· 

~ . 
СЬ/\11\111 іШПІаНЦR~\U. серед flliiiX ;шш~ дуже Rt'ЗПЗЧНІН1 ВІДСОТ<ІК .11\)· 

тераІІ. а бі;ІЬШіСТЬ ,.ЧССЬІ-\11Х. і)ратів".- ВJПОТОВІfВШИ Ці.l)" ІІІІЗКу 'ІСГЬ/\11'( 
др} ків, ІНІ чо:tі JJКОЇ &тоїть Новий Завіт 1709 Р· та ЧС('І.КІІ uiu.tiп 
1722 р.4 Так са:\Іе розвиваються: спроби паб.1изнтись до попм·ьюtх 
IIJIOTI'CTaJІTiB. ~- ЗдСбЇ.lЬ!НЗ •• ДОІІО"Оrа" Ї:\1 об:>ІеЖ}Ва:І:ІСЬ ІІЗ ,НІІІf>\ІІІЗі 
друІ;а,ш. 1_цо виходиди десь інде, а;ц:· і по:rьську біб:tію <:лрсшіt·св вн
;щтн .. СирітсЬІШЙ Дir.t ". Важче стояла сnрава зі східною цсрJ;вою. 
ВсІ' щ .в J,aлocn nрптятиутн до l'ІІJІле І<ількох rре!.!ькпх СТ} дt•нтіn та 
внда·rи д<'І.ЦО в грецьІ\jЙ пареодній М()Ві. ;з Москвою зв'лзюt ІІІ'І>!ІЗ прн
бувнтr вrтнновити через иіме!!ьку ко.1опію в "Моснві. Вже шt сащн1у 
кіJІці 17. віку вrtmіКають ш•рті п:ІПfІІІ с.1ов'янськоrо друк)·· 

Про С:Іов'яв зустрі•шt;мо в nор('спондrнції тn iпmo;\ty нрхіе

нюtу 'ІаТ<,ріп;Іі ,.Сирітсьноrо ;~<щу" зrндh.--п вжс ZJ кіІІQЯ 17. піt,.у. 
Зв'я;-щн уі роЗВІtну;rись r·воїм ваасІІІоt ш.1ІLХО;\!. 4а Т3 нас .~ані не ці~>з
ВІІТІІ ") тt.. Зв' язків з nівдrНІІІІ;\111 с;н,в' ЯНІІJ\tlІ .\tаіія;е ПІ' в;:щ.1оrь на:1 an· 

" ~ . ~ 
ЩНІІ. IJ(' ДІffШRЧИ..;Ь Ua 'tt:, J.ЦО рооІf:ІІІСЬ СП(JСІОІі ПрЗ!!І Д.1Я O<J.lli!IИCЬKIJX 

народів. 1u Перші ;:~вістнн про ~.юв'янсьnий схід nочинаю1ьсн в ко· 
J><'<"ІІІНІ,!Н'ІІІ.!ЇЇ Фравке та ію1·о І\О;І,І не піаніш~ 1696/7 р. Звістнн !.!Ї прп· . . . . .. . - . .. ".,. .. 

, ХО.111ТЬ ;ню•rатку 81;:1. Нl!Щ!Ш S lll~II'QЬІHJI 1\0.lOHll ••• 111:\ІеЦЬІ\НІ I'.IOUO,~JI 

в \Іосtші. Зністки не об:\tежуються мпг1;овсьпими відноснна,нr. ~: ЇІ про 
стан pi<r•:ii на У крІйні. В І\ОіІШім рІІ:іі в уже згаданій .-ню <НІ ТІ() (І) J(tJ· 

mн·ніІ-,, ноті~t друкованій t·a.t:tьcь~;ilt rascтi Фран}(с знахо;ншо ЧІШ.і· 
:10 і 10 І!(' JІИШе ЦС}ІІ\ОВН0·11О.1іТІІЧНJІХ. 8 Й заrа.1ЬRІНІО;tіТІІЧІІІІХ -

ІІЇ~ІІ'І\ОІ'Тt.'ЇІ fi(>O УкраЇну, ЯJіі І.ЦІ' ІІІ' ВІІКОJ>ПСТЗНl ДОС.'ІЇДНІШЗ\111. Дf•ЯJ(Ї 
:'ІВЇГТІіІІ. І!}о прпходять вже Єіf':;ІІІо<·ерr дньо а У країнн. t; і в І.!JС невІІ
дІІІІі ІЇ 111 ІІІ·обробдсвій кОр<'І'ІІОJІДt'R!JЇЇ ФранІ:іе та ЇІоrо ~>omt. СtаІJНІ он· 

.d'нtщ,ІІІ і ІІt'JІUІі ПСІЯПИ якоїсь праці д.1и східш:х с.1ов'ян. Нпв'яз~ютьсн 
ІІ<'OUllCTi ІІ;'ШЕі'ІПf!И ;3 ВЇ."tt'ЦЬІО"\11 ІІЗСТО(>З~ІІJ та ВЧІІТ!'ЛЯ~ІІІ (3 ІІОЧ3ТІ;)' 
ні'Н'J!І·Ішх. воті" заснованнх Нt•тро" 1-tш росііtсьюІх щколах) 11 \Іо
('tШі ( ct'pc;~ ннх па пр. і відо)tі Г:щш та. Па ус, які обндва ЗІНІХП;t.ІІ.1ІІсь 
в о<•обнстнх t'ТОСJнках і :і ущнІЇІІ!,!ІІ:ІНt в ~IncRвi та Пt·т<•рбур;~і). А:н' 
шІіt:tіншнм інформатором Франщ• U\B німсgькnй вчt'ТІІІЙ т·а I!''JH\UТ•· 
ниіі діІІ'І. І'аіінріх ВільrеІІЬJ\І JІюдп.н,ф (16!)5-1 і11 ).r. ЯІ\ІІЇІ J.!!t' 1(}96 J!· 
ноб~tІ·tІІ ) Новrор•)ДЇ 1·а ~1ot·tщi r•І но ПОВ(Іроrі s понорощі вн,1аu 
8 {),;1•форді O;J.R)" ;3 Пf'j)ШІІХ t·pa,t:ITIII\ (JО<'ЇJіСЬКОЇ (щ• !_!t'JН;ОІІІІО•І',ЮВ•ІІІІ· 
сt,кої) \ІІІІШ. Людо.1ьфа спонунн.ю 1\О йnro nоїздк11- як і ДІІ пЇ;іІІЇuшх 
ііоrп nої:1док ДІ) Оріент) - н· І'tІ'ІІ' стрР)t.lінна. ЯІ\t' r,;cp) вало і Франю~ 
в ііонІ і ІІТІ.'JН'СЇ ;J.O t;лідної Евронн, - СТ!JС't:"rінвп нав'я~атІІ в~ає:~шшr . . 
;31 І'ХІДІІ(ІJU !!('J)!iBOIO. 
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дfІ)Зів. СвоЕ; знаття слов'янщипи Франке ІН' зa,тJttШfB без· ужитку. Він 
;}Їбj>ЗВ НСВС.1111іУ .сдОВ 'яНСЬJіУ бібліоте~>у З ПСJІ<'ВЗЖНО Цt'J>ІіОВНИХ, але 
й інших друків, між якими 1': й украЇJІ<:м;і ("Діоrrтра"): !.!Ї ~>нижюt ма· 
ютІ. с.тідп уважного студіюваппя. l\Ііж іпши~ш видаRНЯJІІІІ бу.то прид· 

бано і rpa~taтiІJ(y М. Смотрицького, яку в ;'}начнііі 'tастюrі бу:rо перс· 
к:шдено па латюtСЬІ\) мову (nереклад вписано на марсілесах лрn:УІір
ника. що ЛІ·рехову~:;ться зара;:J в головній біб.rіптеці '"Сирітського до· 
JІtу").~ібрав він і дст>і с.тов'янські рукописи. (3 україnt~ЬІНІХ --- .. уні-

•) Г' .. ,,.. 
верса:1 гетьмана \..-коронадського, власне ;шшР .. пхороnниІІ .1ист 

генералові Адамові Вайде). Восени 1698 р. 'І)'f::\ІО вже npo n.тянн с.то-
в 'япськнх та російських друків. R • 

Воссшf 1698 р. Франке nерсбував у Бср;rіні. я/\ дові.чf::\ІОСЬ 
... • ... .. ... о# 

З ИОfО ЩОДСИJІПКЗ, ВІН ВЖе МІІВ ~а~10Едt'ІІИJ1 роСІJІСЬІ\О·ЛаТИПСЬЮІІІ C."JOB· 

JНІК. ПосередюншьІ в .'\:Jос:кві був прибічнІШ Франке. Шаарш~tід. Те
пер Франке дістав цей словниJ< (ру1щпщ· і зараз rtІ:'р('ховуf:ться в го· 
;JOnнiii бібліотеці .. Сирітського до~rу·") та rадав iloro nрн ,:.~,опо~tо~і 
Ііурфюрста видати дру1ю~t. Довідуємось з .,ис1·а ;1,одо.тьфа з Uapro· 
роду від 19. V. ] 699. шо' ФранІ\е ;3а~нншв через lllaІІpurмi,1.a і пере· 
1цад:и якихось своїх -~траr<татів''. JЦо друІ> в Га:1.1е був в;rн· :\tож.тttвиІt 
тсхuіqпо, можсJІІО па підст'!ві листа Людо.Іьфа здоrа,:.~,уватІН'ь.!І 

А:н~ вже ці-тко:-~1 nевні зrадки npo слов'янсь:ку дру!іарюо зустрі· 
ваемо в КОJ>естшд('R!!ЇЇ Фраякс з маrістро'І Йоганном Вt>рнсро:ч Пау
со~t. що з '1701 р. ПJ>ацював в 1\ІосJ<ві та сиетещІтнqн~ .1ІН'Т)'Вався 
з Франдє·. Паус нішчнвся рнсійсьІ;оЇ .\ІОІJИ досить добре. Пі;зиіwе віr: 
навіть ітпсав російські вірші. l. 111. 170-1 він пнше Франке 'Ііж ЇfІШЮІ 

. - . 
про те. з НІНІ~І задово.н~нням ВІН прочитав в иоrо с.Jстапньо,tу .1ІІt.'тІ про . 
.. влаштування друr{арні з російськими типами''. В ро~мові з Шаар· 
nнtідом . він. ;поу. 111в •• уже обrоворн'а ритсншя, чп не варто бу .1n б вІ І· 
;~.ати друко~t роеіі'1сь:ку хронодоrічну таб;тщ.JЮ (що Тf'іК захова.тась 
В ар)<;Ві ГОіlОВНОЇ біб:tЇОТСІШ) 1 • ЯІі)" ВЇІІ СЮІ Bl:fГOTOBJ:IB та пі;:t.ПЇС царе· 
впч~' Олсr<сіt;ві. Паус 11ронопує .вндатп таt\ОЖ с.товнпк. а:н·. не знаючп 
uiчoro про тt•. що Франкс вже :Іtaf: с:ІоввиJ< в рр(ах, nponoн:yt; са:11 
переробити відо~пнr ,1атщrсьr<О·ІJЬн~цькнй с.1овнuк Це.т:rярія. А.1е то;1і 
Ц!Р. НЇЧОГО НС ВJfДfІ)'КОВаІІО.ІО 

Іl('рші е.Іов'яисьІ'і др)1<И повста;ш ri Га.1.1е десь 'tіж l7lї -lil9 р. 
І І'Н) ва nня їх вда.НІСЯ на підставі невідо:~sоrо а б() .1нше в оетапні часн 

вІцавоrо руноnuспого :~Іатсрія.ту вставовитlf поnерше :\tені. А.1е з ЦJІХ 

дру1<ів ноюІщо ані одпоrо ;9найтп не вл.а.1осn. Рукописні ::Іа:\ІЇткп Гайн
ріха :\Іі:Іьде, одноrо ;~і співробітшщів Франне, який оброб.тював m· 
:r'овне слов'ящ•ьtсі. в nершу чергу Чt•ські. справrr. :ІПГТ ГО,1ЯІ1ДЦЯ Гюй•·· 
сева з 1ї21 р., недавло. хоч лише в уривнах ВІІД<ШиЙ ;оJЗПИ(' роз,tовІІ 

но.1.ковuшщ фон Кампенгав;н•на :9 Пt•тро~І 1. па по<rатк~: 17:!3 р. та :шгт 
Род.дt· з Іlарвн від 29. VI. 1725 р. - ·· це наші джepf•."Ju. З них дові
дуt;мось. Q!O видані брш Ц.!Онаймеишt' ма:Іенькнй катІ'хізіе. ПІІСОНІІJЇ 

гащr~t Фраи~-;е (пі;:Jніше !!І'Й юtте.хізіс аніішов знnв) в у.краі'JІt'ЬІ>О·сло
в'янській ПРрсрібці Си,VІона Тод.uрсьІіОІ'О). щщий ~>Нтt•хі:зі<' Лютера, 
uсрсдруноваrшіі з шведського видапня 1628 р .. и моще і ше ІІкІІйсь 
,.траІ;тат'' (або павіть і .• трактати''!) Д.1я нас цікаво бу.1о б бачити . .. . . 
ЦІ ВІІДаНПJ!, ЩUО ДОВІДаТИСЬ, ЧІІ ВІІДаНl ВІ!НН ТІІ:\111 С<І:О.ІІРІІІ ТІ!ІІІІ~ІІІ. 

nюІХ 11ізнішt' нжнто бу.1о д.тя .1.РУК) українсьJ<о·с.тов'я:неьІшrо. А:н• uоп<' 
ПС ІІ,'\11.'1<1СН :3ІІU!ЇТН ані МСНШИХ \)І'ІUТ!іЇR ЦИХ др) БЇВ: ІШJІЖ!іЦ .1.рукова11о - . . 
д.тя неrаІІІІоrо пошврення. та не за:шшено іШt одного щнпщнtик.t 
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iioro учнів не ЗFІаЕ;мо пі•юго б:rшкчоrо. На піе;тнстів tодорський. маіі-- . ... ".., " 
(Іутвнt •Іt'JНН'ЦІ•, ;3рооив в<",нrкс вра;юuшr такоіІі своІНО справжньою по-

бuжніt·тю та своїм асrн•тпчним життяl\r. Що Тодорсьн()''У uдaaocn 
ІІробути ~31\О!)ДОUОМ ТН!і ДОВГО (~О 1735 р., НЄ рЗХ)'JОЧИ !:ЦЄ білЬШІ' 
;rвох pOriЇJ.I, nrti він витратнn, 1доб доїхатп з Гадлс до Києва. --· 
це зав;.r,я<Jував він nевне матеріЯJrьній ni,J.тptmцi пшльськпх nіЕ;тнстів. 

Дуже імпвіряо, !ЦІ> за цю nідтрю\Jі} ві.в відn,1ачував, крім пра!!і п, .. 
реrщадача. Ц!Є nедагогічною діялм1істю в шкu;tах .. Сr1рітсьноr" до· 

'' . . . ..... . . 
му , - аде в crrncиax викладачІв noro rмею не знаходи~Н>. 

Певnо друк. або хоч остання ІіОректа йоrо бу;1а вже rотова, ноан 
ToдOJJCьnuii 8. червня 1735 р. зібрався в ~opory до до;\1)': Черt>З Віт
тепбер(. Берлін, ФрашцjJ)'1}Т над Одрою він їде до По,тьші. Там нін . . .... . 
;:Jа:пmш:вся: пrвтора ріН\). та :;~а росrп.СьІ\lІі\НІ джсреда:.ш студно.sаr, 

в n"ійсь t;зуїтсь~tій І\ОЛ('J"ії, як баrато з йоrо православнпх сучасниnів 
A,re з fіодьщі він п~ їде зразу до 1\ие;ва. а завертаt; до Уrорщшпr та 
СербіЇ. Ще в Галле (1729 р. ?) ХrJтіав використати :нooFri знаття То
Аорськоrо, надіславши 1ioro до nравославннх в Угорщині (i~tonipнo 
до сербів). Що віtІ тоді там робШІ ;за LJ.Ї;юго nівтора рону1 яnі віп 
провів па півдні, про Цt' не 111at;11ro Jtія:.кої зв.іст.ки. В 1\ОnШЇ.ч разі і він 
~1ir, ак в тоіі са'Іш'і час 1\Іихайло І\о;ааqинський, спричинІJтись до . . . ') .., . . 
щдияття культурного рІвна nmдеюшх слов аа, - а:~е иоrо дtя;rьщсть 

не за."ІИШІІЛІІ таюrх трнвт,их с21ідів. вк "Іітературпа діяльніс.ть 1\оза
ЧШІСЬІ\Оrо. В .верссІІЇ 1737 р. 'Г о.з.щн:ькиіі mrcaв до .,iнcnel\Topa'' др)·· 
1\арні ,.Сирітського ;~.ому'' з 'YropJ.ЦШHL fрішова; лист цей Rt' ;;~ах.о
uався. Вже в літку 1738 р. вія був в Києві - в Га,"Ідс ,;~,іста:ш :шста 
nід ш.оrо від 14. шmrrn ] 738 рокv (і цей ::rucт не заховався. - нро 
існування •>бох шrстrв довідуІ;і\tОСЬ з НІ?t:ІІЧерпа;ІЬннх ;:~аиітоJі неnто~І
яоrо v!ільдt>). D Ки~;ві йоrо •Іеnа,,а лрофесура в Аrщ:І,Є\ІЇЇ. а про ll01'11 . . . . 
ПІЗІНШУ ДОЛЮ ДОВІДЗЄJ\fОСЬ ДЗЛІ . 

• 

І У. • 

Переrлянеио nидапruІ псрсюrадів Тодорсьnоrо за nорядко'І. 

l. Найбільша йоrо персn.'tадпа праця: це .. Чrири. кmІПІ о нстин
по·~І'Ь хрнстіявств1> Содсржащіи 1 в'Ь ~б·в ) ченіе о спаситедІІО1\І'Ь no· 
j каІmіи сердечнО;\І'Ь жа:r1>в.іu 11 болі;щовав.іи ради rp-h· хов'Ь: о истип
нон в·\;р·І.. · о свято~'Ь жнтін 11 nрrбьІвані.н ис'r.ІНІnпх'Ь nе;южвнх'Ь І хрІІ· 
стіян'Ь: таrtожде о се~І'Ь. нако пстші нь,u хрнстіnнШІ'Ь ІІ:ІІЗ'І'Ь nобідитп 

rріх'Ь. смерть. дія- І во;ш мір'Ь и всвnое б-Іідстзіе. вірою. мо:mтвою. І 
терпініем'Ь, божіим'Ь словом н небес- шаt·ь уті>шев.іе:.t'Ь, всеже <·і~:; 
В'Ь Хресті> lсус-k.ІСложеШІіи !чре;3'Ь r оашІа Арнда І ДьtВШЗl'О ЕюІскоnа 
uсркяеи я·r, княженіи Ливебурrсt.;ом'Ь. І з'~> вf.;,ІеЦЬІ>аrо я;зьша на р) с· 
J(Ьtи І nереведеюrіи л наnечатанніп. І В'Ь Г<r,,-1; 1735 rоду.". 1\нщ·а за
ховалась в велщ,ій І\і.1ЬІіОСти пршrірнпl\ів (в Гал ... rе !ї ча~; і толовна 
біб.'Jіотеtіа .. Сирітського дому". і упівсрситетсьІ\а 1\RІІrо~бірня. і :uоя 
власна бібліотещt). Вндапа вона дуже чеn)' рпо в 8". ва rapнo:.ty тоn· 
tФ~t) rrancpi. та1\ що обцдва їі то.\Іи (обрі~ані форщtту 10.5 на 1 ї c,t.), 
що обійча1оть 1426 С'І'Ор. ( ТІІТ) Л:ьІІа сторіtша, 1100 сторіно1' текс'І\і· та 
2-J сторію,и. окрс!ІІО нумероваnі.- показ~нпі ;з~tісту). опраі;і:tсні paЗOJ\t 
(~ :riтcpa1)(Hf відомий один нри:-.tір.~сшr; в двох то~tах - "ІИ оnрав."Іе· 
тшх? - ;3 бібJІіотеrш Теофана Проr,оnовпча) nорі.внюІоче т()вrшй r<~ 
~ручнпі'І до вжитк)- (рекорд в цім відношt:'нні побІІВае мій. nрю1ірни.к 
в шnіряніі'r оправі ~аtповшжи 5.5 см).18 
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• ІінtгаВ;3('JІ. а ОJІІІгінал твору - його Jшвга: .,Schriftmiissige Einleitung 
zu rechten Erkanntniss und heilsl\men Gebrauch des Leidens und Ster
bens unsers Herm und Heilands Jesu Christi ".21 

5. Зовсім невідома бібліографам найціІ\авіша д.111 істориків лі· 
:rІ'ратурн ІШlfitiiOl. tтдана н Гад.1е, а саме: ,.Начало І хрістіинсІшr11 І 
учсніа 1 no І уnотребленіс І и В'Ь ,noл;;Jy всяJіому nравовірному , хрнсті
ятту ІJаІfП8'1(" fН•Ві;даЮЩН)11> Jl )fВОГО ИЗУСТНО рщтнсл не , ;'І!ОГ\·· 
Ц!П\11, из свщц.-ппаго nнсанія В'Ь І<}Jатці; нзображенное ·•. Знов..- б~;і 
)tісцн та роІ<У вндаІmІІ. Форщtт !_!і.;ї !іІІІfЖКІt (одни нрпмірник ·захо· 
вавсн в унівсrситетсьІ\іЙ юшrо;збірні :в Галде) обрізаної дуже си:•ьиu 
8 Jta 13.5 см. (оригінальне вцдання бу.1о, ~tабуть тогІ' ж самоrо po;J· 
міру. що й ч•1. 2 та 6). І\rm>Іща сJбіЙ)НЩ J8 иeнptCJІOP.amrx сторінок 
(ну'І1еровані ,-.ише :tptiyшi). з~1іст ЇЇ: стор. З-- -26 - неве:ІИІ\ІІЙ );<J

тсхи~ис. нu СтQр. 27--'12 вtщруt;овапо персилади шости духовних пі
сt>нь. сtстанuі сторіннн ЗІІІІЯ1і ,,)ІолІтвnю fІохвалноІО к1> І\нтод:, на
шем' ]ІІС}Су Христу··. П\о до t<атехизиса, то це той {'ащнІ ~Іа.ІІ'ІІЬІШЙ 
"атехJ.ІЗІІС Франнr. ,ЯЮІЙ в Галле вrщали ще 171.7 -19 р. Здається тр 
:1-Іat;:~to 11ову обробку чи новий nереклад ;3роб;rениіt Тодоl>сьющ. На· 
зва ФрuІІІНІВtjrо на;ехизнсу в ні.\Іецьній :Іtоаі: "Anfang der Christ1. 
[ichen) Lehre. Zum GebratІch fiir die gantz' Unwissende und Un
fahige Viles zu lernen". Вийшов віn в ні'Іtецькіu 'Іові 1696 р. в Гa.1:tt" 
nонерше. Наіn,!іt;авіша д.1я істоJННіа літt•ратнш друга частика. Ііо . .." "., . . 
!\ІJІ маємо тут nepes.1aд11 ш.1ЬRОХ з панулюолеюших церковних тссИІ• 

Jii:ltcць"oro протестантизм). до того Пt'рекладн. яні :~tають чи,tа:ху noc
TH'IIi) партість. - тут "1111 вrrсрш,.. ;;Jнai'tn:~ш:-.tocь з Тодорсью1:~1. якІІІІ 
. - . ... . , 
н~торІІІ\<І"ІІІ .1птератур11 оув ВІдоюш - хоч :шше дуже ;аuвНІшньо. и.1 

-гвоvів його ніхто бпижче не дос.1іджував - як nроповідшш та ІЮ 

рек:~адач. я.к з rtoc>тo.:~x. - '1 о.тптв~. що робить вражінnІІ Пf'рск.-.а;~~. . ,., -·· . 
на жа:rь, ше 1 зараз за.1пшаt;тьсл загадІіовою, оо джсре.1<1 н ~н~ю вст:І· 

новити нс вдалось.22 
~- Вже по від"їзді Тодорськоrо· вийшов маб}'ТЬ останній. Тt'Ж 

досі невідо~шй. друк. На відсутність доr.тя;:щча nад друко~t вІ;азують 
чпсле1-ші друкарсь1fі nо~шлrщ. Са-:~tиП текст Іпmж1ш за ~tamf!\1 винят
І:uм B;t;{' вахшо віднести до українсь.кої ,1ітератури. бn !\Іова пайбі.-.ь · 
шої частиюf друs) с~ то !.!Ср.ковно-r.-.о:в·янська. Ca:\ra юшжка ІІJНІЗН<~· 
Ч{'nа д.'Ія .• росіяп"'.· Назвu її: .. Пять, п;;Jбранньrх'Ь І Псаль)fОВ'Ь ·цар
rтвуtОl.ЦЗГО пророка І Давида І С'Ь j Преизящнюш nіrн:\ІЬІ похвалнн
''w двоІІХ'Ь !!с>рііовпнх'Ь учнтелей ! А'Іtвросіл п Авr~ттина І яже ~ "'• 
по:Іьз-1> розсиялнх·ь росСЇЯJІ'Ь і ІІЗда;:~uшасл ... Формат ІШІІЖКІІ знову 12 , 
того са'ІІОГО p<'~;;J111ipy, що й ч. 2. Її обсяг 36 еторінон. Захова.-.ась вон.І 

0 є одному пр11міршrnу в бібдіотеці "Снрітського дому". - з~rіст 
ІШІJЖІШ ДОf'ИТЬ різномапітнвй: l. на обороті титу:tьпоrо дІІСтка ~ta€,~1<· 

мотто з nca:tь'll) 1 J.8. 11- 12, 2. на стор. 3 -8 ;'!:tlЗX<'IДfl:\10 ІН'JН'дмоuу , 
що .'Ііожс ІlОХ<•днть від Тодорсм;оru або від бt·рлінськоrо нравос:Іаu· 
ного еtІщцснщш. ''країнцн Васн.1л ІПербацt.коrо. ІІЮІЙ теж зустрічавrn 
з \Jі.1ьдt·. та записа-w i'ю:-.tv nаl'І.Я'ІІІ} нотuтку до о,:щої з його ІШІІЖ<Ш 
(дп.в. :-.rа.1юно1; l): в J.tожні'1 разі · noqaтo1-: передмови 3вучить nu )'t>pa· 
інсьюr: ,,Возлюбленьш о господі> ч 11 те .'1 н 11 ку .. :·. 3. A.1t' далі c:ti· 
дують еуто церковнu-сдов' янські теr;сти пса:tь~tів 9, 72. 102. 117. 1 t6 
( ст()р. 9 -22. в теt<сті дру!іарсьна nO:\Ш.ll{a. 9 nca.10'II названо 18-:\t І. 

~ ... . . . . 
nеред t\Оіюш" пса.1ьмо" и<?rо норотеньшнr з~вст. ,.соіірщцевtс . 
4. Нарешті nepcдpyІ\OBnno з попереднього ющання псреtцад ~амвро· 
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~іиись.-ого ГІІJ\Ш)" - "Те Deum laudamus" (стор. 22-26). 5. За тu~ 
Depc;t.p} МІU3НО :J І\3ТСХІ131ІСу, Ц!О ВІІЙІІІоО В )fоСБВЇ 169() р. ,.JlpUІitІ • 
с.:tав.нuс· ІІс.повt.;щпіс ~>аео.'Іпчс•с•J\ія 11 ап [ост о] .1скія ц[ ,. J ІІІШС о~>с·точ· 
НЬІR • І>І.ІьІ;а nараІ'рафів 11ро 7-ІІіі •mrн нравос.1аоноrо іс·ІІІІ8і,~ашш 
ВЇрІІ. а IIOTi:vJ )IJIIBUR ~ ІJІІТІІВ'ІІІЧСІІІІІІ }2-ro Ч.lСІІЗ (стор. ~() -:36).~~ 
.Др} к. мабуть. діІісно ЩНІЗІJа•н•нс• ;(.111 •• росіян" n Бt>р;Ііні, може ;~лп 
)рЯДОDJ..!ЇВ посо.Іьства або ;ря ІН\І!Х<ІІ'І• інш~ прихожан о. lНербаць· 
кого. Нк днnі;~у~мось :3 за~Ііпш \Іі:н.;~с·. 200 uрsшіршrкіо ііІJГІІ пішmо 
до Бt·р.ІЇІІ). ];) - .,до Россії". JІинря;~ •ш юшгу бу;ІО оsцнвп ТіІJ\/ІМ 
MU.'IIO\ ІЩІ\ .І:1,1.0,t. ЦІІУІ ;tp~ ІННІ, ;1,:.(11t-;ТЬС'ІІ, іНШЇНЧ.И,lаСЬ діЯ.'ІІ>ІІіс•п, !',"НІ• 
в· янс·ьІ;о'• .ІJ•У ~<ар ні n Г а.~.1с. 

Tpc·ua ;ioepR) ти окре't) увагу па шрифт. яюв1 811;1.)1) ІщІШІІІІ 
Г8JІ'ІЬСІ>І\Ї ВІІДІІІІНЯ. ЦІ' ЗІІВСі't flt• ЗІJІІ•ІІІЙІІІІ!І !,!СрБОВПІІЙ ШрІІфТ ЮІЇU· 
~ЬІ>ІІХ, Mt)CI,OBt'biЩX абn З3ІЮ(ІДОІІІІІІХ ВІІдань. що їх за~ШІІІНІН Пt·тро r . 
.Зв('рІІеМО ЛІІШС )В<ІГ) na 1\t'JІіВJІО)ІЇрІІ) ІlІІІ{НІН}' рЇЗІfІ!Х .lЇTt'!J (ІІ!tДіІDІІ• 
ЧПІІІНІ 11)31'1ІЬі\Ї •• с". .('" 300 .. р"). ІІС~DІІЧЗЙні фор~ІІІ ;H'RJ;ІIX .'tітср 
( .. •• · •. ,ЬІ · .~ др) гою НtJроткою рІН'І:ою). Лншс иеппро;~рtінтtм ;~овн

ДІІтьсн ІІШІШІ!ТІІ ТtІ~1~ ТІІt'р;І:еІІІІЯ ДІ'ІЮІ'О ;1Ї CT3pWIIX ;\ОС.ІЇ;щЇt>іJІ, 1.!.!" 

Д,\.\ др) Н) ГіІ І 'ІЬСЬЮІХ Blli~811l> 17:35 р. В )'а!І.1С а;уnІІ.111 б) U\1!)' .Цр)'Н:tрІІІ•І 
к.,пі~,DІ!Ча або І~опіt;вськоrо. щшіі IIU доручсRІТІl царn Петрн 1. тні• 

піgнішс др) І\) uав RНПЖЮІ д'ІІІ вво:·Іу ;~.о Мосttви.023 Поrні :Іьtш '1<ІЖt'"о 
С)ДІІТІІ ІІро шрифт видань Кнnіf.внча (;'ІІІ ~tiльt\O~ta орнrіІІаіІRЩІ та ;:i:t 

J>СІІрод) І\ЦЇR~ІІІ тнту.lLНІf.Х. сторінон), 1ішш н.іян ве нara,:J.)JOTІ• rа.І1Ь
сььоІ·о п•рІІІJІТ). До того, ЯІ\ ~пt ;нІІІЇ;(а·шсь вже. с:ІОв'ящ·,,ю•іі трнф1 
д.1я га.І.1ЬСІ.t:ої друкарні б) .І о виrотоВ.Іt'ІІtІ вже ва початку 18. вЇІ\), 
но.ІІІ др) tщрня І\оnієвнча І.!!С ЇСJІ) nа ІНІ. а не ;aaкyn.lt'ІIO :JІШІ<' 1\Орот· 
ШІІІІ •Jae перед 173;) р. ТрРба rад:ІтІІ. шо шрифти вирізано спсціялмю 
ДЛІІ І 3.1.\С TU І!! О 3J>З;;41\О~І еч Ж ІІІІІІ наЙСЮ>[ІШ<' різні 1\\ІfІІІ;ІІІ!JІ·Ні ІІІ В· 
.JСІІІІО•С.'ІОВ•ЯІІСЬІ(і ВІІДЗНІІR 16. О .. "tІЖС ВІІДіІПRЯ ВСНСЦЇЯІІ('Ьt;Ї ;JUII Т\<1· 
бішснсьІtі шцаюm Прюt)СU Трубuра. 

• У . 

І Іr.ІІІІІ)'ВШІІ ~овнішніs"1 tшг;нц та обсяг rа.'1.1ЬсьюІХ nІІдІІІп. :\JаF.~НІ 

']'('!І( f> ;:ІІІІ'ІІІІ)1'І!І'Ь ДО ЇХ ІJІІ)'ТрЇtІІІІІ,ОІ'СJ ;нtісту: ДО 1\10811. 11f'llt'J\.1a!J,)'. ІНІ• 
решті до їх ;Іітерат) рноrо ;Jначівня ra nзртостн. 

llto до мuвІІ, то я "оІ3В пагод) ..:характсрs~увати її на;,• на іtІLІІІ" 
'l>ІЇІ'J.!ІІХ.~~ Цt• TIIJI08a )'1\})ОЇНt'ЬІ;о-r;юв'янсьна )ІОВа }8. nil\) або Ц<'!JI>OUIItJ· - - ·- ".. . с.1СІІІ ІШСЬІ\R .мова унрашсьно1 реда~>цн, цеото .'1\Тt'рат) рна мова тн· 

дішньоі УІ\раіпн, в тій ti ві;rміні, НН) вашва.111 в твора' pt·.ririiiнorн 
• .. " -- • • -o-

xnpat.Tt'p), ;tc е:Іе:>~еІІТІІ церновно·е.'Іов яшцпни оу.1н паш·н;ІІ.ІіІШt."' 
•J'c)ДOJH'f,J;IIIi, ЯЮІЇІ мав Н<ІПЦ)' Щ411іІііО~JІІ'П!СЬ ;І j>ОСЇЙJ.!!ІІІІОЮ )ІІІJJН• ~а 
часи евого щ"Ірuтноrо перЕ'буоання в ПРт<'рбур;~і. д•· uін ;!<tii~шtн·n. 

• • U;lll8'1t', Jlt')H'Bd:.t\110 НЇ"оІt'ЦЬКОІО ;\ІОНОЮ, НС ВІІЯВЛЯЕ\ ІНЯІЮГСІ \18ХІІ;І)' Дt> 

ВЖІІТ!іу ЯІШХОС'Ь ;ароСіЙЩСВІІХ форм. 
ll аЙ б і ,ІЬІІJ Х8!)31\ТСрІІСТІІ'ІІІ3 Д.'ІR )'1\(>ЗЇНСЬІ\О·С':JОU 'ІІІН'f>НUЇ MORII 

18 .. в. t; фощ•тщ;а Тодорсьнurп. Він над;~вІІчайпо час·то н;tутаt-: • н" ,. . ... 
Та •• 1>1 : ВІН !Шillt' наnр.: 01ШІВНСТ1>· OO;J;:J,J/XHTИ. ріІДЗИТІ', llflr.Tif;J,:ITIIC':І. 

1!8ЗІfВВЮТЬ. pHUhl. ВІJПО:ІОТfІС JІ:Jif ІІІН't.'Іt'ІШОе, UlfCTpJІЙ, ІІ У<'ТІfІІІІ Ї Т. ,1. 

~'країнсьІ;а ви"ова, що вс одрі;~ин~; обuх згуків (яь і бі.tьшЇІ'ТІ. t')"ПІС· 
ІІІІХ с.lов'ннt·ьІ\ИХ :v~ов) робs1ть i!pct;-Іpti.l!I~І. що Тодор•·ьІтіі щюшаt:; 
... •• • ,1 • • • ~ • "" 
Н .,ЬІ 98МІСЦЬ .. 11 • :ХОЧ І pЩІJJt•: ВІН IIIIIIJC: ().1ЬІЗКО. IICillJ,l,IIЩIII, TL/· 

wайнЬІЙ ... Ян ;tобрий мuвuзІІUПІ'!.!Ь Тодорський 3Ііr I.!J<: щш•mтІІ Іt3· 
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ла~І'нть. де треба писати .,и:• або LІ" в пні сл-ова, але важче <·прао:І 
в !JЗІ;інчсІІІІях. - і Т} т справді кі.1ькість rtоаш.-1ок більша: добро.ц-k
тt•т.t. дnсрмІJ, хрпстовІ.J~ІІJ, онІJ, рос.1ІJ, 11рощsош.1ЬІ навіть похва.1-

""'"'' і. т. п. фор~ІІІ ;.:~устріваІ:і~Іо нерідко. 
:\о ІЮ(JС\fІІ ) ~>раїнсІ.І\ОЇ .1ітсратурної вимови иал~ала внмова ,.-k · 

111\ІІ •• і''. Цн УЧ>ЗІН"Ь/і3 1111:\fOBU ПОЧ:І.18 В )8. В, ПрІІЙС\fЗТН('Ь і В росіЯІJ 
і :ІІІІІІ<' ІІо~Іа.>І:· с lНІХ ;.:~апануnа.Іа народ.на російська вимова .,t."-.. e'. 

Тод<ІJН'l•І>ІІІі, ЯІ; і б!.•ьшіt·ть 1 кранських nІІсьменюшів йоrо часу, добре 
;1 ЩІ~І'ІІТІІ fiИU!t' ,.·!;" ТЗМ, Д!; .80110 11\Ut; СТОПТІІ історИЧНО, n;Іе DЖifBII~ 
.. ~,'' ;311 •• і" 11 pi;J.IOJX С.1ІІСUХ. ;і,'(t-бЇ;ІЬШіІ Т:І.КІІХ, ПКІІХ JI('Ml\ 8 ЦГ\)1>118ШІХ 
тt•r;t·т.tx: ,,·/;тt·ра .. т/;тf.рм, .т/;нр і т. д., 11бо ІІІ·kркуватн (що, до рс•Іі, 

, ~!:1U)"f1,, і іСТІІj)ІІ4НІІ ПJІUЕІІ:JЬ\10). :tбt> В TJfX СіІtІВЗХ. Ht(i росіПІШ ІІСПрЗ• 
9 • • оо О І 

(1'1,11•1:<> 1111111) ТЬ З .. с • МІЖ 111111. Jll( )'Кр811СЬКа\ІІ('ЬІ\8 81\MOHU . ,С TVT 

l ... (~ . " 1 
1/І' ІІJІІІІІ) СІііІЛU. Я !і ОТ .. 11· іІ.!!ЗІІІ.J\1 ОО 113ШС .. ПІСОІ\ З СТП)JОГО ,,ІІ·Б· 

('ОІ:І.", 11 роІ'інне nо•шлr;щю ПІІІІІ)ТЬ •• necOI;''). Знову бі;п.шс ПО:\ІІІ.ю.; 
n ;ншін•ІеІІІІН:»: То.J,(ІJІСМшіі ІІІІше: .,в1. сердци" та .. n С(')>.:Іц/;'', ,.:'іі· 
роп·//' та ,.'tірнвr/', .,Боrові,'' та "Боrони'' і т. д. Ню;азо8ІІІІ спосіб 
п ш.оrо іt·тnрнчІ~о ораПІІ'ІЬІІІІіі та відпоаідає українеьІіііі ЖІІІІій фоJнtі: 

ІІІІІ!!<Ід /;н·. R<'Cf'.1'/;T{'CЛ. ІІ<J<'ТІ'JІ'/;н· і т. д. Tat;uж українсьІ;u МІЮЖШJ:І 
І " - І'' . ... .. ,.liOJIU.l'; , .,кopau.l'; ('ІІЦЧІІ'fІо 11!\М IIJIO 110ro )їі/)81НСЬ~:~ DJIM()B), 

Хnрантсрнстнчпа і ІІТJІІІТ!І ~··nІ:О<'ТІІ та~І. де її ВЖf' щ· U).IO в ЖІІ· 
ІІЇІЇ ) І:рн'інІ'ЬІ;ііі :\toni: ІІОІ\ОJНІІ'Т<'R. на~t+.рm•тсл. любов1., сод~І'l.., черв·ь • 

• 
черва. НІІ) тр1 •• твар"· нроя·t. 1 т .р,. 

'І';а уr:р:ІЇнсьЮ фоІІсТІІЧІІі :;~'н8ІІІ!!:і щ· nб~Іt'Ж) ються JІU ТО:Ч). На-
• • • t • 

Bt'ДI''IU .111111(' Ю:tЬ:Ка ПJІІІІі.І3~111 ІІІІШІХ З !IIIIIJ.!!. ЗJІОЗ)l\ІІ.ІІІХ С) <JiІCHOMf 

чІІТ<І'ІІ'ІІі Gt•i! ноясш~tІь. За" iC!!f• ЦСJШОвноrо або російськоrо .. псвt.
трі~'" ~І:tf\:\ІО а ТодІІJН'ьноr" ,.поn·hтря ... (в С)Ч<Н'НО:\І)' )І:р. ccm·i). за· 
:ІІіс·!.!'• •• с·сщрогатисп ., ,.с<ЦJІІІГатнся ". за~Іі<:!!Ь .,~-І>ся!,!~ ·• , ~~
c·num''. ~а\Іісuь .. весь'' - •. ІmІ"rІ." (очеnи;:що ... Jnecь"). :Ja~sic!,lь .. фіа-

·• . ., . ...,, . .. . " . 
"11•1 , .. 1~ІІІ8О;!'ь • "Xplii'Tiilll\'blillll ,.фІЯЛІІ , .. ДІНВО,l'Ь , ,.XJIIICTIHH• .... , . 
('Jillll І Т. ;1. 

fl І' ~!ЗЛО )'КраЇІІСі>І\ІІХ ТІІІІІІПИХ ;3°ЯВІfІ.!! j В !ІІlІрфолоrЇЇ МОВІ! т,,. 
J\ІІJН'І• І;оJ·о. Розу:мієтьсп. ~~~~~мо u нього пос.1і;tооІН· додс•ржанtш TliX 
!,II'JHiUIJIItH:.1oB'nнCJ>ІШX фuр~І, ІШі рос·іЙСЬІ\11 :\ІОВа (ТІІ !,!('JЖOBIIO•t'.IOB'Іtil· 
'!! ІІІІІІ .. _росіJісию'і ІН'дІІІ<ції") ВТJНІТІІ.1ІІ. а.1е пні триматІ ся в ) країн· 

с·ьt.ій моuі. Я Е от к·шчні. ~ cr:, щ .tо;\срш:ші. в ті~І чис.1і й таr;і ~ t>р11ЇІ.· 
• ,. Jl' l't о ••І • І н 

t'b!:J, 1111 .. ЧІІТ:ІТt'ЛЮ аоо .. •ІІПt'.lJJ\11>\' , ;tава.'ІЬІІІ ІІа • •ОВІ •• ,•СВІ : 0· 
с•ІІJІ. 11JІІШ'hроnІІ. Боrнn-1> або Боrо&:І. 'ІІІТа'Іt'ВІІ. васІІЛІІСІ10ВІІ і т. д. При· 
І:~Іt'ТІІІІІШ .'НаЮТЬ ТЗl<і форщІ. Jlli: ЯсІІ·hЇІІUm.•, IIJ>CBJ>I!'O'I3HШOC. бt,ІНШОе. ... . .... ., 
) ~Іерннп·: пор) ч з !!11~1 ВІІІ.ЦІІІІ с·тупшь: шпрuнш. rоршос. наtшu-

'!!ІІЇІ :J<tnш•· ~ .. 11 а іІ·". ~атра•JІ.'ІІІІ~І у rн>rЇЙІУІІні. Заіімс'ІІІІІІКІІ від'ІЇІfІІt: 
То·t•ІJІt'Ьt:ніі по п:rJ:tнсьнн~І~·: ~tt:HC' тебе. !'сбс. чо~1 •. Дi~;r.1ouo те;-к , - - . 
UЇД~І ЇНІІ~j Tb('fl 110 ) nj)lll ІН'ЬІНІ:\1 у: ІІІ'МОЖС' \f(), Jl;\1"/;t'ЩI, в·h;НН'-'10, І' Л biUJ 11 ,f(,, 
сх одІІІІОt:ІІ і т. д. Іноді :і у с•тр і наt;\1 о ·~а tшомнн у.1у фuр:'іу: tюста Іювн.ть 

GJ.J.'I'I., щ:рУіЮІ:J'Ь бJ>І:І'ь, ra ) 1\f!:ІЇно·ьІ\у 'І!ІЙб}тttю фор~ІУ (ф)1·урум ІІ): 
ІІІ'ІІ'І'І;ТLІМt:Т'Ь Ї Т. д. УкраЇІІі;іІІUІІІІі і ІІРJ!ГХідНЇ ІІа .,1\ПІІТЬ. •ЬІВПТЬ·•: МіІ· 
t;:\НІ Т~ 1' ) h1)· •• ·.\BitTII '' (І!! О 'f ОДІІJІСЬІ\ІІЙ ІТІІШІ~ ЧаСТО •• ·OBUT/1 ' ) 01111• 

І')'!' П>, ВІН'ІІІІТ_\'t~ТЬ. IIJHI fOBI)j) УРТ'Ь, I!CIJIITOUaTJI. '1-\;JIKOB8TII, ПОКа~ОВ:ІТІJ, І 
~ . Л ..... ,, ,. "Г . 
ІІІІ~ІІІЗО118ТІІt'Я І T.;.t. {НІИ'Іf'НІІІІІШ .. е·ь ТІІ .. И31> З,1JІ,1НСЬ В OДOJ>CbKOf•• 

•• ~ '' ., І •• 
J: ) Щ>:ІІІt'І•ІОО:\ІУ •. З : •• З'Ь ча;Іа ГtJ·Бва ••• З"Ь Вt'.111ЮІГО • ,.З'Ь HSC • .. ;:J І> 

І'В:ІІІГІ'.Іін" ... ;:'І'Ь IJii'ІeJ!KIIfO ЩН>ІК:t" •• ,~'Ь BC,lJIKII'I'Ь·•. ТЗКОЖ - ,.Jt;3Bt'!)· 
•• .J.. ~. • 

х , .... ;1811'1> 1 т. д . 
• 
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~ 
доrн·І.ноrn ~ІЇС!!С бс;і унраїніs~tів), роб.'tять вражіння ориrіна.1ьного тво
РУ• О"'' ІІJЩЮІад. (знову модt'JІІtізуt;мо rtравопнс): "Ка ко же со.зда 1uп 
ІІJІІІDо,о•н• " Богу? С:1ідующsш образо:'\І: Бнг равно творить аки чадо
.1юіінтш от~ць. іже ;:JOBt'l ь " t:t•бi ча;щ сво~ і с.1адкнми словами ,'Jасюt• 
f;ть : "r;ta же не хощt·ть приіітн к нс~у, тогда повергаt;ть ~му яб,1оно. 
i.m іную о~.оwь. і;ш .пода*tп• t·му і;Jрядн~·ю ~озличноцвітную одrжду~ 
ЯІ\r•ШР Іаршль сипоВІ сво~;му Іоенфу. Бит. 3t.3. Не cero же JJ&ДІІ тво 
рнтІ.сn t~it;. даби дн·rn "яuлуну (та!\!) i:m к красній одсжді вci:tt сt•рцсм 
ІІJІІ!;ІІІіКІІ:Іоt·я, но паче <'!'Го радн. ,ІІ.аби ІІJ'Нf.'ІО<ІШіІ<'СЯ к любві отсче
сьній, іже подаt;ть t;му. Та1щ і псбсспиі't наш отець, нсудово.1яР,тьса 
СІНІ.,: ЄіІ{С ПJ11f3B3TJ.I НІІС І{ СІ'ОЇ С.13ДЧІІЙШJІ:'\ІИ j JІрСлюбс;іЇJИМІІ СВОЇМІІ 
t•:ннsамн ЧJН'З проро«ів і аІJщ·толін: но подаt;ть на:'\! і поверru~;;ть мно
жr-ство б.І<ІГІІХ дарованіЙ. ~ІІІОЖССТВО П.lО,'\ОНОСRОГО В))С:'\ІСНІІ, ІtаІІОЛ· 
ІІщt ПІІІ!!t'JО і весе,1ЇЕ;\І СІ'рця ІІUІІНІ. Діян. 14. 1 ї. яже вся не іно~; ШТ•> 
С) ть. 1·о•Ііtо р) ці і посщшнІІНІІ Божії. іжt• бн вас к Богу прнводІІли 
і ,rабп на" :нобов єго nока~а.ш і ізобраз11.1JІ. даби :\ІІІ <~амоrо подаи
Н'.1Я в rозданіях і даровапіях воrпрня.1н" (Арпдт Чопtрн книги. 
!У, 1). 

ll ;ш • Я~t\у ;;І ЯКОСТЯ~НІ '10611 

чіннn 111!\Н'І\дадів Тодорсьного. 
і 11 ~''іt•ті і в фор"і. 

УІ. 

. 
:\JОЖеМО ОЦШНТІІ 

ЛітР.ратурне їх 

• • 
J ЛІТС)ІІІТУіJІН' 3НіІ• 

• 
;3НІІ'ІІІІ1ІЯ lltJ.lRГ3P, 

ІІ~о ДQ з" іст у. то )<·і твори, nept>к:ra;~,eпi То.1,ор<'t.КІІ\І Н8іІС· 
;t:ап. ,Іо .1ітІ'ратурн .. nit;тн;i~ty", хо•І твори Арндта і писані ІЕс 118 по
'І<.ІТІ;у 17. віну. ко:ш ІJЇF.ТІІ:З\1)'- я1: течії ще не бу.1о. В ІШХ ІJНаЙдС\НІ 
nr-ПІІ) ці;аіспу спсте\tу д) 'tон: в ncpruy чсрrу пропові;І.ь ІІІІ)'Т(Іішньоі, 

.. ",.. - """ - . 
'І)'Тlо08()1 НОООЖІ!ОСТП. Ц!О 03~} f;TJ,('11 Jl(' на OOpЯ;!,IIOf'Tif. а На JliOOOB\ '-11 

Бtrra, ла ВІІ) трішпій nраці. нюдІІНІf на;х ca.)JOIO собою, на внутріш· .. . . 
JII>0\1) ООІІОВ.l€'ННЮ ;rtO,'\IJ/111; Bt',JIII\)' po;JIO В СИСТСЮ ,.1;)1\НІК ІІІЄТІf;:щу 

rpat-; щшо га •штакюх і ВІІ) тр і тн ього засвоєно я св. Письма, ~ тt•ма, 
якій Арндт прпсвят нn с,nій ,.lnformatoгium Biblicum", 1_go йоrо теж 
ш•рt'І\іІаn Тодорсьннй: парrщті ~устрічаєі\ІОСЯ і 3 вимогою рішгшї 
"-J1ІІСтшші;3а!!ІІ цілоrо життн, хо•І в творах пере«.lадсІшх То;нфсЬІ\И~І 
uю • ТІ''І) і не оброб.1ено сщ•uіn.н,но: остання частІІна .. Правднвоrо 
.хран· шнн<•·rва" Ари,:~ та обгонuрюt; І!! І.' mtтюmи ХJmСТІІИІtськоі .. на тур 
фі:щсофії", не та« вжr хараІ\Т!•рнс·9'•mі д.1я nієтп~:uу. Д.1я нас !,!і· 
i{ЗtHJ ~всрІІ) тп увагу на 1<'. '!!" баrато з онрс:\ІІІХ ,1}:\tок перt>К.lІІ;J.еннх 
творіс ІІІ.' t; чужі Jкраїнськііі нuбожнііі .1ітературі. Тематика ВІІ)·тріш· 
ІІJ,ОJ'ІІ оtіноn.lсння ро;зроопІ'ІНІ почасn1 і в .. ,1іоптрї'. - джt>ре.1а 

.. ДіtІІІТ(JІІ .. n значпіі'r :11ірі ri ca,ti. Щ<J і ;x;кept'.la Арндта (noC<'j)1'11ii 
чІІ fі<•;шщ·І·редні), u ra"'' аснf'·rн'Піа ,,ітt'ратура qерсважно схі;~,на. 

1\рнпщу знвнішm.ої обrнщнnrн~тн подав ~1іж інш1ш Тє·офuн Прщю
ІЮВІІ'І В ('J.ItJЇX ДЇЯ.:ІQГІ\Х. lJ рОІіОІІОІІІІЧ J.ІІfХОДПВ Ї;;І СТ}'ДЇЙ П))ОТІ't'Т!ІІІТІ'ЬІ(ОЇ 

бо1 o<•.Jor.iї та, мабуть, nн•нн·тп і 3 творів пі~тпстіІІ. які бу.111 в зшІч

ні{І 1\Ї;ІІ,І\ості в йоrо бібні<•П·ІІі.02~ A:te наіібі.1ьшr ннб:ш;щвеп до -
,. ІІраІІДІ!Ооrо ХJНІСТІІяш·тва" Арндтu пізніше Сковорода. хо•І Арндт 
;іонr·ім ІІІ' наш•вве на.lСі!ШВ ;~о iioro ;J.Жt')Jt'.1; зоnрс:\Іа Снонорнда ро~
ІІІШ<Іt) !!ЇJІІІіІ JІЯ.:І, Н3Т~ рфі,ІОСОфі•ІІІІІХ Ду~tОІі (дОСИТЬ ~3ГДІІТJІ ,,ПР.lІІ\{ІІЙ .. 
:11 .. \І:нш{І rвітн'' -\ншроІіоt''tос та ''інро!іос:uос- світ та .110д1111~ ). 
1111і /18 'Іt'Щ3ТЬ і ДО IJCIIOIIIIIIX .\) 'ІІЩ 'H'TBt"JHOЇ 1\HltrJJ .. ІІрUВДІІDОГО ХJІІІ· 
•'ТІІНН<~тuа" .\рн;:J.та. :Значні схожut'ТІІ ;І Арн~ТU-'1 :і) стрЇІН':\ІІІ і п вн ta· 
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Тf'СТ:ІІІП'ЬІіЇ ,l"la,JЇ ЇІІІІІІЩІІ. ;іПІІЧІІ{ІІІЮІІІ В 11(>11В(JС.111DІІЇЙ ;t) ХОВ!!ЇЙ ІНІ• 
(';Ііі. nvo ІНІ ЧНІ<ІТІІ :ншЇІ'ТІ. ОІі(ІІ'МІІХ JІІН'ТІІ'ІІІІІХ npm;pnc 1ІІ;іеь інші t'ІШЇ· 
nn ·н·нт п. З:1 ~Ііс·ть анафор 11 чно1·о нap.І.J,J('.l і;J)ІУ П. Фр•аІІІ;t• 

' • , Trotz dгm аІtеІІ \)rachen! 
Trotz des ТосІ<·Я R«chen! 
Trolz der Furcht clu~u! 

у ~ • 

J 1110/Іt"ЬЮІІ/ ,Іі\Е; 1111/ІІІЙ Пара.1С;JЇ;і\І: 

Зміїr ес:-ь пос:~Ііяиниіі, ' 
смерти rшв попраниьш. 

с:трах иеужасен ... 

JJі,І('ІІ':.І'с ,,jєsu, mcinc Freude" Tч;~upcr.sщit за)sіІНІf; ТІІІІОІНІ:\І ІJерноn· 
ІІІш .. Христос с.нщчаііщпn''. ;~ ,.Вiiimclcin" віu р11uнть ;ІЇ.lРJО. s її едо• 
n 'uщ·м;шо 11щшою. ,;рнн''. або нt>іІтрнш.поrо ні~н·щ,J;оr•• ,,Du so g'dнl
dig bist'' TІ!IIt1nt" !.!' рІанте .. ;Іо.н·ІJТІ'JІІІс.швс"' і т: )1. ІЦп до вipBJ(JDfiЇ 
•І•о}РІН. то uона ІJЇІ;іІШІ ;:~ баr<tтьох ІІ\'ІШТЇІІ nor,lJІД~. То,tорсмшй Іtа.н:· 
іІ:НТЬ ;{О ТІІХ ІІІІІ"ІЇП ) ІtраЇНt"ЬnОГО U;t)l(>l::t, ЯБl ІІС OO'H'if\) ЮТИ' Я НЗ ІІІіС• 
,. . . " .- . 
O)Ah UІрШ)"В<ІІfІІЯ. 11 (IOO."JЯTh CJI)>IIO\ ;~!ІСЯГТІJ ПО 'IШ!itlfii'T/1 ВLJН)Щ~НОГІІ 

ІІІІНОНЗНfНІ норч ТtІ]Іішньої поспІІ\11. ТаІ\ To;;~.op<·I.!iltii ІІНІ:ОІІ~t; на 100 
ІІЇ,'!t'ОТІіЇВ О,ЦШІ ;~ ІІj)ІІЛІІСЇВ УІіраЇІН'WШЇ JІІІ{Ї;ІІ>ІІОЇ 11111 ТІІЮІ. llt' 1JiiOJUaT11 

•ю.ювічнх JIIIM. П!'ІШН ОДJІОМаІІітніr·л. :'JВ11Чаіі1І•Іі' rнді жіночої [!11\111 ;3:t• 

t"Jtao 1('1{3 ТІ:~І. IJ.!O ;І'о,'І,ІІJН'ЬКlІіЇ ПО \ІОіІШИ'ТІІ УНН!\Зf; ,,rра~НІ'ІІІЧПІІХ" JHПJ. 
1-іі.Іь~>ість но•tра\І<І"ГІІЧІІІІХ ри" ) То;шрсьБоrо дщ'ІПІ· ве.ІІІІ;а (2711 'о )Сіх 
ІЇІІfО J>И;\1). Т~І ІІ<!U.ІІІЖ:ІЄТЬСЯ ;;І. О J>Ї 'ІІоІЮІ'Т\1 ІІО:fJІЗ\ІЗТІІЧІІІІХ Jllllll ~ 1\от,JІІ· 
)Іе&r·ь~>оtо (в .. Еtн •Ї;:t.і " ко,lо rрепІІІІІ ) еіх [ІІШ ш·rрамnтн•tні.) ПІ~:очСJш! 
наrо'Іість ~ п~н· Gі.Іьше no.'lOUІШtІ). H-te nідВЩ!!)ЮТІ. uрюnіння ui \ 
JІІІ\ІІІ cz,ti:Іi та чнс. І<'Шtі .. nерен<:.:н'' ltn;ambementsl R псро•к:Jа,.!.~Х 
' І ' . (ЦO(H'l•I"Hn: CJI LI"Гt\1\T 11 ЧtІ а (ЩІШІІІl fl (ІІ'ЧСІІІІ Я НІ' )'1\.ІіЦ<ІІ\ТІоСЯ ~ ІІЬОІІ) 

" 11 ра'tках одвnr<І ]НЩІНІ. а переходпл .... ІІІ'реноеІІ'rІ,<'R 
• 

І І ООС реЧ\.'НІJЯ 11\PitHtaf;TbCR В Ct"pt·,~ІJJII [ІЯ;{ І\(\: 

AGo: 

Лuu: 
• 

Накажи мя. - поц::ми 

тамо, / 1 доЇІ жч rь u нtбі. 

Воля cro без ІJрІІміру 
добра єсть. І/ нріт;у nipy . 
ІМУІJ!ИМ с:кор nомага rн ... -
Гріхом іскушаєм, 

не отчаІНІаєм 

ЄС'f, // ВСЮ МОІО 

в Ісусі І\tію. 

. 
Іl.lJ{IIO 

мя 

• 

iJ.U IIUCTYI/110 Го, • 

• 

Щ!' ціюшіtні ' rшутріиі11і JІІІШІ. нкшш Тодореі.юІЙ n nl'лнкіІt І\і 11·· .. . . 
1\Оети лрrшраенв t'ПОІ щрuн: 

Сміх. зва.111, J t·иiu. ,1оса.111 

npeтepn.\tO ав ... 
:\Іні вдручснну. прес:трашеин)· 

від с"ертн і a.ta ... 
Вічне слово І єсть Хрнстово ... 

• 

о І• ,.. ) в т ~ 
j Т. ;~. (ДИJJ. J.!IITilfll f' ІІЇСІІЇ .. , ~tiil НОі\\0:. BIIUH' • !!1>11~1) ОДОJН'И;\111 
11}1;\ІІД,Ц !ІUІ'.'ІЇД)ІН4В СRОЇ JJЇi\!L'!!J>iiЇ орІІrЇ113.1Л. \,tL' Ї ІІіН':ІЇд)"Ві\ffІІІІ '1:· 
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ЖИХ ~JІD::ІИЇВ iiiO:-tie U)"TII ІІ[ІОД) ІfТІІПІІІІ'І: !.!<' ПОИЗ;3)"f, ІJUОЧІІСІ_JІІІТ\ІЇШt 
nсрек.111;tів To;~.opcмtoro. Бо • мuІі)'rЬ, під вп:шво:\1 німеttь tшх сноі:< 
~рІІ;ІКіВ він Ві;:(:\.QДІІТЬ ВіД :JDIIЧU IJ IHІfІI Тоді В ~Rр<ІЇщ:ьnі~ ІІІІІ";ііЇ !'11· 

лабічноr,І &ірш' та наб.щ;щн.;тм:н до тпнічноrо. Т;ш , ІІіКС J!ІІ TOJJa· 
пом у о ~ JІ ІІ ВІ>U~ вірШ}· .• О. міІ'і Бп;кр" зп<~хо;:щмо здеб.і;н,шu або хо
реїчні :tбп Я'Ібічиі ря,;~;nJІ: 

О мій Боже! хто возможе (хорей) 
ТОЛЬ СІІЛЬІІІІМ 8 СВіті 6ІІТІІ (ямб) j Т. Д. 

T a t> він нuб:ІЩ3ІfВ('И до пізнішої уІ\раЇІІСЬІ>ОЇ 'l'Оllічної рt1ТМіtіІІ. щ.'р!'д· 
~он.ноючн uіршову рсфор'І}, nку нсс,tілнво 11о•rав Ct>otH>p/);щ. а ІІІ'· 
рРнів Оt'ТІночно Ко·г.:щрrвсьшtіі.27 

Ttt lt нро;sаічні nерек.l:ІДІІ 'І'<ІДОJІСІ-ноrо каде;ка1ь ,1,о JІЇІІІІІІІХ ;ІJНІ~
ІІЇD "nш·щ>оrп" СТІІІІЮ )'lі[ІІІінrько-t·.юu' nнськоі' )IOBJJ ІЇоr., 'НІ<'}. Ві 11 

:'1 r:о'ЛІІЮІ'І ) мінням прнстuс) ван 'Іову своrо перек:tаду до ІІІJР" .ті
Т) рrічної т.t біб.1іrmої ммш. Чнсло•rші тсr;стн ;3 св. П~t~•t.щt, І.!,! О роз-. 
СІІП3111 ~ СЮДІІ 8 П!'рt'Іt;І<ІДСНІІ:\ IIICijiU'(. JIOS~ .'ІІІЕ;'П>СЯ. 1!!11 ) . І!'ГІІІ) 113.111 

псрс1: rад•ІІшові iloro ;~ая,1аиня. Ці !,!ІІТатн ;:Joвri~t не юцаюп.rа 1: вЇ•tі, 

бо Ut't'І• Іlt'JII'І•,JU.:J. nИТ)Нf'Іано в то") СЗ'\ІО\1) спt.1і. А:н• •ІІН' J н·нні ІН>~'· 
тІІчІІі 'rІІ na•cтrl'tнi 'rісця напr. в .. Пruв,іщвtнtу хrщстияІr t·tuі'' Aptt;~п• 
Тодорсr .... ІІІ": ІІ!'реда€ ;а ве.тrІюІ~І {'щшом та рtіпня". В дrяtшх 'Іісuях 
!.!«' не·. б,·;ю ;н•rко. бо Арндт ІШХ<оt-:тr.t~н в сrтоиімах. ІНІК) rtчуючн їх 

11 ДОІІГІІ:\ ІІLріо;J.ах. - Qt' на1;у ІІЧІ'ІІІІН r·арно та відлові;~п~ ;~о орш'іІІа ty 
ІІі'JН',~іІІІІІ То,l,орсьІш~r. що llt' забув т:шож ві.;~;дати рнспі антtпс·зн т;І 
нара.tеnі;:щ орнt'ЇtІ<І.1у. Не сю•рочо•но шrі nоетичних та пап•тІІЧІІІtх 
~ІЇС!.!І•· ІІІІЇ снеку.1ЯТJІвноrо JН>І4)':ІІ) нання. Навіть рІІт\Іі•Іttістt. ~t01m 
і\fJІІдта д)ЖС добре лсрс,1а11а н у••раїнсьtщ't) nерен.1аді. Ні ІІП:іІІТІІІ•ні 
прш.мо~тп П<'рСn.1ЗіІ.) Тодореи;оrv шн·ту ІІіІІОТЬ перед Н:ШІІ І!!t: ncr;p:І· . . ... . . . . 
ВІШ!", ПІt :1111 ПОрІВІІІІЕ~\0 ПОГО ІІС!JІ'Іt.ІІЗД З 111ВСТО.1ІТТЯ ІЩJІ1111111~1 llt"fH'· 

ШІІІДОМ росііісьКІІ\1 (І. n. Typrc•t\I'IJa. ІНІЙШОВ lї8·t р.): D pociiit'ЬR0\1)' 
IH'JH'J>,10Дi /ІЗС враЗІfТЬ C~XJtЇJ І'ПІJІІ,, бідна ;І('RСІІІ\3. ПС;3дібніС11> Віі~;~<ІІІІ 
рі;щощшітність nоетичних засоі,іu орш'іна.lУ. г.садсnватніt•ть о,що

\Іанітної \ІОUІІ бароковій ПІІІJJІНН'lЇ t''rІІІІJ<І Арнд.та; рнсіЙt'І,ІmЇr ПІ'fІС'· 
t: нtд:І•r jJUІ'.т<Іб;ІюЕ; і постичпісп. і натс·mчuість мошr А рн;(ТІІ юн дrt 
JІ('ІІЇ1\ІІ<ІІІІІ И. 

З ощ•с:-tа ціnана :rt"І>снчна ІІІІІІіІХЇ;J.;щsість Тодорсt.Іі'Н'О. иІініІ 
;; DІ'.ІІІЩІІ)І ХІН'1 ОМ ВВОДТІТЬ } СІІЇЙ lll'Jiftli:Jaд ЧЩ'.1СІШі іН'(І.НІГі~\111. НІ: . . 
!,!<', ДО )lt''ll. ДО;\110 1Я.І3 [!Cpi~<JI\JIII·C.JOI! lf(J('J,K3 ІJОСТІІІ:а, l.J!O ІJЖІІІІа 10) 

СІ1.'ІіІДІІІІХ С.'Ііu. впrа;:J.аних д)'<~~с ч:н·то ad І10с, д.ln ВЖІІТІІ)' н щ•uно·.tу 
І>ОІІТІ'Іtсті.~S Ось ІіЇ.1ЬІ.:а прш;.rnдіп ;~ вt·:шкої снарбІІІІ!,!Ї ІІt'ІІ1ІІ>rіюtіс 
~ . . . 
J ОДОJН'ЬІ:ОГО1 Hrta ЗЗС;І)ТОІІ~ f; 1111 І'ІІС'!!ІІІ.ІІ>ІІІ' ;J.ОС.11.].Ж('ННЯ: ІІОЩІІ ВІ', 110• 

срt',1СТІІіс (Mitte()~ ПОСрІ'ДСТІ!('ІfІJІІІ;·ь (Mittler), СК) пстnо, 110)\ІІіІВЗ· 
Т('JІЬІІЩjU, ІІЛ/J/~ОНоСЇе, Ж3,'І'ЬІІЇІ•, t'llliiiOB{'ІJit•. ('ОП}ТСШt'('ТRf'ІНІІІ!,!іІ. Rhl· 

fІІІ\0111•11. ІІJІl'добt>рСІ'ЗЮ!!!ііі, МІІІІІ'(І('І>ТІІіІІ ;r·tтa. З<'-'І.lЯІІОВІІ;lІІЬІіЇ lijl) \''І• 
аб11 ІЮ '\1'~\І'\І/ІІІJf !ір }Г1>, СІЩОі\ /;{'і 11 ЮІ.!,! ОР. ОО iJ;OiiЖUitiCЯ, ('Ji'ІJ(I0811ПH'!l 
(streitcn) і т. д. Іноді Тодорсмщіі віКІІІНІ«; ІІ!'t.ІJІОГЇ;;І"}· І.!jоб нрн {юно 
ДОІІІІ"ІІ;іЇ ІІІІНt'ІІІfТІІ ІІС3\)ОЗ) \Ті.Іt' 8QI) рі;щс ('.lOB,IillCЬRC (';J(ІІНІ ( .. н;щ·hть 

ІІ,ІН Dt.lfOBI>)JI(<!"). i\aciiJ. ПІіОГО !ІіІШUі.ІЩІ j СТарщj )'І'JНlЇІН'ЬІ\Ї ІІІІСЬ\11'1!• 
ІІІШІІ. ШШр. П. l\loП\.1:4 В ('ВОЇ\. ІІ:.Щ;іНІІЧ<ІіЇ/10 .1ЇrсрЗТ) )1110 !!іНЗІІІІХ (ТІ1 
.1(11\І"ЇМ ІІІ.'ООроб.1('1ІІІХ ЇСТОJІІІЮІ\1\1 .liтt•paT) ІJІІ) .. побОЖJІІІХ IIOI!t'.1i!X" 

{ОП()ВЇДІІІІІІІІХ !Іро чудеса).2~ 
Отже хоч ra t.'ІЬ<'ьr:і :вtц<ІІІІІЯ і nиііш;ш ;:J приватної іttі!,.!ЇІІТІІRІІ 
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• 

J n.r.ІІ.І'ЬІ\ІІІ'ІІ нієтистнцьного r;o.1n та хоч ca:\ta дія.1Ь11ість Тодорськоru. 
м; нсрсr;:шда•rа. ;арrоІІ1ІІ'ІІа б) :ш псnІІІtі\111 ВІІПЗ;t,Бовимн обставюrа~ІІІ 

иоrо ;r;нтт!' ;,~аrюрдtню~r. 3111' •.!Ї нн;щння "-творюють цікаВ) та новно
варТІІ) І'ТІІрЇнt;) ~ історіЇ ~ r;раЇІН'І>J>О·Г..ІОВ. ЯІІСЬБОЇ .1ЇТсрЗТ) JНІ }8, віК~. 

\"Н. 

Нrщ б):Іа .з.оля га;І,ІІ>І'І,І\ІІХ nн;tс.~ю,'~ Їх історія ІІІ.' ІІО/іU3ВЛСІІ3 ці
t:<ІІ'оІ'ТІІ та траrічянх епізо~ів.:щ 

Ннruтовано ці др) rш б) МІ m• JІІІШt' д.1а українuін, але і д;rя рІІ· 
<·іян. Ро;-Іпов('юдженню галльсr.ннх др)ї<ів обіцяв допnмсJrти Т/Ідішній 
ІН'ІіОІІІ'ЬІ•ІІіі єrнrскоп. Т!'оф<111 П роІ\оПf)ВІІч. яБоrо симnатії до ,пр отІ'· 
(l<ІІІТЩРІ) JiЇ;J.O)U. В етарішЇЙ іІ\1\'fНІТ~ї>Ї ЗНЗХОДИ:\10 ЗГЗДІ\у IIJIO ТІ', І.!!ІІ 
ІІЇІТ ,J,OIIO'Іir ВІІД<ІІПІЮ І:ІІІІГ !І!ІІІЇТІ, ІїІЇІІШІІ: ЦНХ ;3ВЇСТІІІ\ ІН~ підтnердіБ)Є 
:tр-..:іннніі \ІІІТt"J>ЇЯ.1, а;1е ,\ІОіІіt'. )JІІШС то~tу. щu архівноrо матс·рін..1~-, 

н юrіі торк;щтt,ся r<І.т;ІьсьІшх ,Ір) t:ів ~UІ'ІН'І.тося та1; оu'Іаль. Мі rьдr ЯІШІІ 

n cnrІix нu&ЇitШrtx за:-tітнах по$І3ІІ па" ЧІГ•tа.то фактів з історіі rа:t,ть
і'J,J;ІІХ ;І (І) ніu. про llроноповнча ;-1onri" не зrа;хує. ПроноІІщщч в кож· 
ні'' pa;Ji обіця-в доnо,tоrтн ~і<·татн дозві.1. продавати rа.'1.tм·ькі ВІІ· 
;raнrrя 11 Росії. До біб .Ііотеtm Про!іОtювича ще діс:таnrя •І,1ІІІІ rrрІІ!І!ір
ІІJfІ; rа .. J.ІJ,еІ,К<'ГО др) r;y Арн;~та.:ІІ 'І' а Проtюпович D"~'P 1736 р. і це 
б) :1 о .~тІ rал:tьсь І~ ото н ід пр rн;.щ:·rвn nслпюtJІІ ударu:-.1. А:Іс дuсІtть було. 
J;O.I/1 ІІ!)ІІД<ІЖ ІШТІЖОJ\ Jlt' О)'.НІ llf!Ut'TO Забор011t:ШІ. З .JIICTH JJl•Tcpб)'fl.'il>· 
J\ІН'І наt•тора Нщ;!!!Ї)І'а допід)<•"•н·я (І. УІ lїЗї). І!!ІІ mшry Арндта 
1m;c \ІШКІНІ t;) шпи в nетгрб) р:іЬІ\11' rшпrарнях. Хоч ІШІІГІІ і НІ.' вп· 
(' r:ln.tr·no 11:.1 np ода ж. <І.1t' її 11 родаІ(JТJ, ТІГІt. х ro про неї сам ~аrІІІтає. 
IJPpt:;i pit• tщпrу ~rажпа віІ:t• о) .10 І\~ лrrтн в АстрахаrІі (,щсr f\. Ф. 
Вашн· (ІІД 15. \JI. 17391. д., І-:н~;шt ііі :н.шс юшr Арндта та інші ВІІ· - . . 
'ІН ІІНЯ ІІJІІІІНІІ .'І ІІ З;I3t;'Ih<'H. 8 JІІ.':ІІІІ>ІІІ І;r;tЬКІ>СТІ: 8111111 (ІJІОДЗВЗ:SИСЯ . ... . . .. , . 
11 ,Н\В!Н'ІоІ>ІІ! J;IOHЗpHl Т:І llflll'llfiiiJIIOI ІХ оу.10 ,\ІОЖІІ8 Та\! ДІІ''ІаТІІ І!!С 

n 1 ї 1:~ р. J'а.І .1ЬСJ.Іtі вн;.І,аJІІІІІ .1.іt·та;тсь навіть ;хо Сибіру. Д) же l\ІОЖ· 
,111811. 1.!,!0 (':Іtеrть lJр<ННІІІОТІІІЧ:І '1:1 11!':\НІЩ:ІІІВЇСТЬ діСТЗТІІ ~~ЩШЇ;І ІНІ ЛС• 

• • 
І 'il.ll•llt' рн;111ОІІСІОДН> І.'І01Я І\11111", 11J>ІІВС 'ІО f:tЛ.'IJ.CI.IOIX 111(-;ТІН'ТІВ ДlІ ТІІГQ 

11до .Іа.ІьtІІІІn друt.; бу:10 ПfНІІІІІІІІ'ІJН. ІЦо прав;:~,а. до J!Ьoro 'іоr.ш епрu· 
чнщпнсr-. і відсутність ІІ<'ІН'І\:Іааача та корt-:ктора. - :ІІо;щн)·· Іl,!ІІ 

~юг:ш б ;'І<Н'т~литп Тодорt•r,t>сн·н , ,ІІІUЙти бу.1о ПІ' . Іcrr;o.:12 

· . Сам ТодорсьюІІІ понr·рІІ) nен дu 1\пє-ва. я" ~ш ІІіБ<' ~~·;tд) ва.ш, 
в 1738 р. Він і!робнвся на 1:нро r ЮІІІ час професор о" орієнталісnн;u 
D \r;ад•чrії. Dorn ncдarori'IHII .ІЇП. Іr,JІість Ht' ;33.1ІІШІІ.І3СЬ Gt•;i )СПЇХ). нn 
!!<' вt:аз~є тоіі фа~:т, що. t:о. ІІІ .то•r:rтн бу.1о наново оброG~нrІІ Цt'Р· 
І>овнrн',ІІННІІІrt.юtй тн·JН'І\JІ<І,~ l)it1tiї (так ;!Вана .. €.1ІІ<'і!ВІ'Тtшеьr;а Біб· 
.І ЇІІ •• ІДІІ шtйш:tа 1751 р •• 'І<І І.!.!о її nере;І.рJНОВ)ІІаt\0 в JIJI· 1756. 
І 7:17. 1759, 1 їбЗ 1 r .J.. ), то д:ш воріuвРаня перt·І:.чад~ ~ стuртшщіс
t•т,Іаr~І Т<'І>І'ТОМ oy:ro ВЖІІТО нраuі ) 'ТІІlВ То.з;орськоrо. ЯІ\ОЩІ БлоІІІІ!,!t•• 
кщ·о 1а Н01ро~аама Лаl!!<·всr.tюІ·о (останній відо'-шіі і !ІКСІ ІІС>t'1' та "" 
ІІроф•·СІІр ·\шцемії. "· ін. ) 'lliTt' . ll> СІ\овороди). сu~І ТодІІ(ІІ'ЬІ\ІІЙ 11]'11• 

і1нн11 •н·tнн·цтnо та б~ в tтснп•н·ІІиіІ па ЄUІіСІ\ОЩІ і оuшш ІІІ'І\ОВСІ•К)' 
І : <Іт• '.'ІРУ· Яr> і його нопt·р~;ІнІІІ; Прщ;опонпч. Тодор<·ькніі ЖІІВ 3дt'· 
uі . ІІ.ІЩІ 11 ІІстсрбур.зі. я ... ПfНННІUі;щнr; upn ;J.B{)pi царнці €;ше<ІІІСТІІ 
він !\ор нетуnався чu"ш,щч ~ t'ІІЇ-..:оч. Сnі;tчИТІІ npt> Цt' ~юіБt' і той ф:tІ\Т, 
1.!.!11 ВЇІІ Spoui!Rt'П ВЧІІ'Іе.lІ'\1 ІІfІіШІН'.'І:ІВІІОЇ рt•.1ЇrЇЇ у JІЇ~ІЦR З рОД) ІІUІ:'ІЇ1· 
ІІІІІ:/1 ( llt' ТJiЗ ІІІ.) та ІЇоrо др;і!шшr, п·ж пі'Н'!.!ькоrІІ р!Ід) (1\ат~'· 
р!ІШ! І І !.3~ А;н: Тод.ІІ[><'ЬЮІіі ІІІ' nобачпн в дJ>У"У ані своіх нронові-
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яльвосТІІ rал.,ьського ко.\а. СпtЦІЯЛЬІІd література про Франке Н3АЗВН•tаііио чи
С.-\еJІJІё\. 

:,, Пор. про ці зносинн наиновішу nрацю. статтю Е. Бен ц в (8t'nz) в ча
сописі .,Kyrio,;" І\/ (1939'40), 1-28. 97-128, 222-261 та V (1940.1), 25~6'і. 
Та,. подано 1 вказівк11 на старшу літсрат)·ру. 

J Спсutяльно до теми .. :Іакордониа 110.\Їтика" Франке порівнян •це. крім мо ~і 
статті, ЦІІТ. в nрttмітці L. книrу llmari .Salomies: Der Hallische Pietismus in Rtt•sland 
zur Z~it t>etcrs des Grossen (,.Annalcs Academi"e Scientiarum F«.'nnicoe", ХХХ•. 2) 
Helsinki. 19•0 та стат11: Ernst Btmz: А. Н. Francke und die deutschrn evangt·lischen 
Gcmeiden in Rнssland, в ,.Auslundsdcutsc!Іt<Jm und evangelische Kirche . ./aiІrbuch !936" 
І!ІО виr.ав Ernsf ScJшberl, Mi.ittchen 19Зо, с. ор 14''-191, R. Kammef · А Н. F'ran· 
ckes TiHigkeit fi.ir die Diaspora des Ostens (в "Die evangelische f)iaspora •, ХХ(19З8), 
5. ст. 'І~-. 5 t і окр. Leipzig 1939), його: /1 UJIUSt Hermaпn Fraockes AІtRiandserbeit 
in Si.idosteuropa, в вищецитоваІІому "Jahrbuch'y" 1939 і ок.,. Miincht-ІІ, 1939. 84 ст. 
Але n~рша праця обій~ає лише незначну Ч<ІСТІІНУ усієї nраці Фраюсе для чужини. 
три да.\І>ШІІх nодають лише нсnовнніі матеріял, бажаючн більtuе ілюструв,tти 3а· 
1 альні тези окре,tнмн фантамн. аніж подвти повюtИ ВІІІ<лад фактів. ГІодnтн nовну 
нартину З3кордонІІоЇ г.рац• га.\льського кола ва.\ишається ще зав.~tаинRм мзіібvт-. . 
нього >tОС.\tдІt:ения. 

І Пrо працю в r а.\ЛС А-"1 чехів-вигнанців зараз найповніше в ЦІП сп ще 
nрані [\І І чк е, яку "ає ще доІІОВІІІtТІІ iioro са••е стаття в Kyrio~'j·•. Інший кон
крегmtіі матерІял no~taнo в старших статт:1х покіііного вже дос.\іднtша Т. В о чк е 
(П. Wots.,hke). які ВИЧJtсЛені в rтщснаведсних в npюt. 1-3 npauяx. 

4а Про це днв. у праці М і ч" с 
1ti Про сnроб~< зносин з вівдсІІІІІІМИ слов'янами - мо я стаття 11 ,.Ze t'l.,hrift 

sl~v РІІіІоІоgіе'' (цит. в nрнміт11.і l), c·rop. 67-8 та кннга 1\1 і •• кс стСІр. 32-3 
~ Про Лtодоль!kа - дІІВ. "о 10 цнт. статтю в ,.Zeitschrift f ~lhv. Philologie" 

nрим. 1). та сnеціяльну nублікаціІо ,.Ludolfiana" в тому само"У 'ІаtОЛІІСІ (дру
к,.еrься). 

0 Весь ~tатерІЯ.\ цього nар.1графу nодано з вказів~<а~•и на джерела, •tаііІІ.с 
nнІ> \ІОЧІІО ві,щайд.:н; \\Ною самим, в ~~о ііі др)тііі статті в "Kyrios'i' (дно. nрІІ:о.І. 1.) 
ТуТ 31 dit} Ю Jt;ttepC.\!'. ЛІІШе KOj>OTCIIbKO. 

7 ЛtІСТІІ r оссеІІіу~ та КОІІІ!СПТ Людольфа в прнватшіі збІрці А-ра Р. 
К<І\ІМСЛЯ. 

Л:rстн .\юдольфа в ар.\іоі .. Сирітського дому'', вІІдР)'ковані ь антягах 
JJ мо ііі ЦІІТ. статті ••. Kyrios' ІІІ.; ІtрІІсвяа Франке Салтикову - nерrхооується 
11 <.ІІ'адn>Іtіі вже :tбірці документів Р Каммсля. Про СТ}'АЇЇ росінськоt мов•• Франкс 
пор. •1!~ І. Сал ом і ес, цит. книга. стр 113 та Jta.\І. - Про біб.,іотек)' та збtркv 
МІІІІ~сІ<рtІІІтіа Франке - див. м ою с·щrпо в "Z<"itschrift fiir slavische Philologie" 
(цІІт. в Пf)ІІ\І. ~). Повний ОІ!ІІС y'ie't .,с;лявістики'' .,Сирітс;,кого дому" roтyto до 
др)ту. -

" Іl).одсІІІНІК Фрl!ІКС в архіві ,.CttpiтcJ>J;OГo J.O\ty'', ВІІі!аНІІіі в овтяга' в мо ііі 
uн·r. СТоtІ1Ї 1\ 'Kyrios'i", ІІІ стор 293 ·га да.\і. 

'" Про листування Паусn - Бе ІІІ! (цит. вище) та ''о я др~·га с.~ття 
в .Kyrios'i", більше про його ~tіильність В. Пере т ц: Историко-лнтсрат\·рньzе 
н;~сл-hдовnнія и матеріалЬІ. Том І І І. СГ1б. 1902. 

1' ГІро друки 1717-19 р. в ,\lotx статтях в .,Kyrios'i". ІІІ, стор. 68--70 ra 
/\'. стор. 296-302. там ВІІд&ІІі і витяrн ЗІ згаданого .шста Родде; ЗоlПІІС ро3\!ОВІ! 
царя Петра з Камnенrавзенс:.t ІІНАUВ з p~r.<>ntrcv. що знаходнться .в Амср11111 в пр11 
сатн 11 збірні. Р. Ка ~d ме.\ ь в сво ій nt·pшtii вище цаr. nрац•; оказав на .\IJCT 

Гюнссенn Г~ Дер і ес (Н. Doeries) в npaцt: Ru<slands Eindringt'n і~ Еuгора in d!!r 
Epochc P<·ters des Gros~en ( ,Ostcнropiiische Forschungen''. Ncue ~olge, Heft 26)" 
KoІІigsberS!'. 1939, стор. 83. Зараз я схttЛЯІОсt• до дvмки. що внд(І\'ковnІІІІЇІ щrо1о 
в .,Kyrio~'i', рукоnис перекладу к;нехtt:щсn ФраІІІ<е (ІІІ. 70-73) RІІІ'оl·оолсІІІІІІ ~~~ 
Т одорсt•І<ІІМ, а Роде; Т одорськtІіі .лншс oиnpanttв рукоnнс (можлtнrо, іІ.Н' не ІІ•Іnеnн ', 
lllt:\1 J'IJii IJ.!<' ДЛ/І друку 1717 19 fl.) ДЛ І! ІІОВОГО 81Іда111ІЯ 1 Ї35 р. 'Fil МдаВ ДО Ki\'r~· 
~~~ ~ІІ'n персклади пісень тn 'ІОЛІІТІІУ (див. далі). . 

•~ Коро.,івський дозві, (,.патент") на вндания .. росіііськоt БібАіt" aпatr1e11o 
мноtо 11 архіві .. Сtrрітського дому" та видано я Kyrios'i' 2 стаrг11. crop. 296. 

;·, Весь м~теріяА npo Т одорСІ>І<оrо зібрано та біографія йоrо наиово о~в• r.\CHil 

я "о 1 21: ннт. статтях. Те. шо бvло ві.~tомс АО мо іх праць зібраІІе в КІш зі (до рс•ІІ 
дуже L Їt>;OJit Д.\Я дослідІІНКіВ icwpit )'і>р8ІНСЬt;ОГО АУХОВІ!ОГО ЖІІТТЯ) r. фЛОр О 8-
С. ь кого: Путн русекг го богос \ОІJія. Београд та ПарІ! Ж. 1937, стор. 107 та А3АІ. 
ГоловнІ Іrові АІt;ерела - рукоnисні за11іnш Гаіінрнха :\lіль.1.е. 
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1'а Про українських СТ)' дентів за кордоном зараз наЙбІльш nовно Д. О л ян
ч 11 н в ,.К yrios'i" ,11 ( 1937), 265 -278 та 351-366. 

" д••в. згадану за~tітку в часописі .,GeistiІche Fama, mitteilend Einige Neцere 
Nachrichten von Go!tlichen Erweckungen, Wegen, Fuhrungcn und Gtrichtcn .. " 
ХІХ (1736), стор. 109 та далі. Пор. ще відому книгу шваб<:ькоrо nіетнста й .. \. 
Б е н r е ,, я (}. А. Bengel}: Erklarte Offenbarung J<>hannis oder viemebr jesц Cbristi, 
Stuttgart. 1758. стор. 7& 1 та далі 

1 ~ На че в.казав Др. Д. О л ян ч 11 н в .. Kyrios'i'·, 11 (1937) . .3. стор. 278, 
ХІІ І. - ім я Тодорсь.кого запнсано в матрнкулt nомн.\ково як .. Uодорсьtшіі". 
матеріял. що ще заховався в архівах. в nраці Бе 11 ц а та знову у Міч ке. 

17 Про .. Орієнтальннй се.мінар" подано той, на жаль ІІадзвичайно скуПІІіі 
ма1еріял, що ще заховався в архівах в nраці Б е н ц а та знову у Мі чк е. 

ІЬ Про цю головну nерекладку працю Тодореького - див. м ої вище зга
дані nраці та ще вІдповідну главу в мої іі книзі .. Український літературний 
барок. Нарвся ·•. глава ця вийде, мабуть, в 5-му виnуску (ззраз друкується .3-ій); 
пор. ще мою статтю "дmdts Wa.hres ChristentUtn in Russland" в часоnисі .,Evar
g~Jium im Ostco", 1935, ІІІ. 

19 Про це анданн я дальші відом.,сті в мо і й статті в ,.Kyrios" ll І. 
•еа Д~tв. цит. кtшгу Міч ке, стор. 80-81, Nv 7. 
:о Відомості про ТІ галльські виданІІЯ, які бvлн відомі старим бібліографам 

див. у П. П ск ар с ького "' .. Библіографическія Запн<"кн", 1861. 2. стор. 34-4S: 
та,, згадано лише числа 1, 3 та 4 пашоrо спн.ску. четверте •шсл1> помилково nІд дво~а 
(обо,:а ІН'1очиими) назвами, цей друк я знайшов nіп. час друку статті в .. Kyrios'i" 
ІІІ. тому відомости npo нього подано та'' лнwс в додатку. стор. 7.3----4. 

~1 Дна. nопередню nрuміт"У· 
== Про І&С видання днв, !І мо і й другій статті в .,Kyrios'i", lV. 302-310. 

де ВІЦр)·ковані і пісні. Детальніше про ниХ: в м о і й цит. кииаі .. УкраІнськ»Й літе
рат.>рюtЙ барок. Нариси"; І. Прага. 1941. стор. 51-65 та 70-71.. 

=3 Про це видання м о я спеціяльuа стаття ,.Ein unbekannter Halliscbrr slavi-
scher Druck" в часоnисі .,Zeitschrift f. slaviscbe f>bilologie", XV (1938) стор. 76-80 

:•а Про це - !!RT. ~таття П. п е І( а р с ь І( о І' о. 
~· Див. гмо.вне мою цит. статтю в •. Нашій Культурі", .3. стор. 181-184. 
~& До цієі теми пор. "о і загальнІ 'Ііркуваtmя в книзІ .. Украіиський літера. 

турнніІ бароІ<. Нариси" (виnуск 5 чи 6). По.кн що коротенько внсиов.кн мо 6 і 
праці nоАано також у ІІОротшому нарисі .. Історія українсь.коі літератури", книжка 
ll. Г:рага. 1942 ( .. На)'Кова бібліотека ЮТ". ч. 22-2.3). стор. 53 та інде 

=•а Пор. мою працю про бібліотеку Про.коповича (цит. в nрим. 31). 
:G До питання про містІІЧИІ вnливи на Україні пор. мо і .. Нариси а історіі 

філ->софіі на Україні". Прага. 19.31. а також мою книгу .. Філософія Г. С. Ско
вороди··. Варшава. 193~ зоJ<рема усі місця в ній, де говориться npo дрндта (_,а 
інАrксом). 

:оа Див. мі й .. Укр. л•тературш•й барок" І. стор. 54-55. 
21 Див. аналізу поетичної форми вірwованнх перекладів Тодореького в зга

даюй мо 1 й книзі (прим. 25): сторіиюs. nрисо~ячені Т одорсь~<ому треба доnовнити 
ще nодан1sм в ll вrшус~<у (Прага. 1942) матеріяло)І npo nочат.кн тонічного віршу
єаtтя в njсних СковороАи (стр. 17----40 та 4.3----46). 

'' Про .,composita' в слоа'яиській (nереважно >'І<раінсько-слов'янсьІ<ій) лі· 
тературі див мо і аамітю1: ,.Literari:sche Lesefruchte" •. 69 та 77 в часоnи.;і ., leit
schrift f. slaviscbe Pbilologie" XVll ( 19-!0), 1, стор. 114-120. XVIll (1941 12), 1, 
стор. 49-52. 

• :• ДетВftьний АОслід неологізмів Тодореького ціхавий з П}н.кту погля.11у істо-
ріі російської літературної мови. бо в її утворенні в 18. віці від:огралн, головне 
в rа.\узі наукової мови. не останню ролю українські проповідники. пере~<лад:ачі та 
вчені. Чи не увійшли - no меншііі мірі на nевний час - і деякі з новотворів ТО· 
дорського до норми російської літературної мови? 

~Q ІсторіІ галльських дру.ків (посІІільІ<и вони авторові тоді бу ли віп.омі) nри
свячена цнт. вище стаття П. Пекарського (прІІМ. 20

). 

3І Див. каталог бібліотеки Прокопов-ича в книЗі П. Верх о вс ь І< о r о: Ду. 
ховнин регламент ... Ростов н. Д. 1917, Il, ч . .3049-50 та мою статтю про бібліо
теку Прокоnовича а ,.Zeitschrift f. slav. Philologie" (дr,укувться). також цит. ,.Lite• 
rarische Lesefriichte", Nr 86, там саме, XVIII (1941 2). 2 (АРУК)'еться). · 

3! Лнст Нацціюса у Т. В о чк е "Pietismus in Petersburg" в "Deцtsche Wis· 
seuscha/tliche Zeitschrift fiir Polezl'', том 19, стор. 118 (в••правленнй теІ<ст в мо ііі 
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виходить , • 
• 

. \' в . накладнІ ... крашського ндавниu1 ва' коштом 

за рсдакціє10 Євгена Ю.,, Пе~\енськог:> . 
.,Бистриці" 

Досі ВІІЙШЛІІ: 

1. іЧ нхаІЇ.Іо ВоsняІі.: До історії видань Квіт•Іин:>Ї .,i\.lapyci'', 
Львів 1937, 16 ст. . . . . . . . . . . . . . 

2. Петра З.Іеm.:о: Гlрнватні бібліотеки на Україні. Історичний 
нарис. Львів 1938. 52 ст. . . . . . . . . . . . 

3. Арt:адііі iffuвoтk(): Журнал .. Основа" (1861-1862). Львів 
1939, 48 ст. . . . . . . . . . . . . . 

І 

4. Воло,щ ІІІІР Д орошсюш: Жсн~вські вндапня Шевченкових 
поезій. 1\радів-ЛІ,вів 1942, 24 ст. . . . . . . . . 

5. Павло Боtй,!l'>КІІІЇ: .. Кобзар" Т. Шевченка за ст:> років. 
( 1840-1940). Біб.\ іографічниіs нокажчик. Краків-Львів 
1942. 32 ст. . . . . . . . . . . . . . . : . 

6. Бо1,1ан Ро.ианснчук: Біб.\Їоrрафія українських видань 
у Велнконімеччюtі ~~а •1ас пійн11 (1939-1941). Краків
-Львін 1942. 48 cr., Накладо'І Українс11кого Видав~ 
нинтва . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ї. Стс~ан Сіропо.н:а: LІJваІіІЮ.\т Фіо.\ь nерший др)кар С.\13· 
в'янських киримІчних книг. Краків-Львів 1943. 16 ст. 

8. Дмнтро ЧІfЖСВСІ>ІШІЇ: Українські друки в Га.\.\е. Краків-
-Львів 1943. 32 ст. . . . . . 

9. Євzен Юлнї Пе.tснськнu· ОвідіІІ в українськііі літературі. 

10. 

• 

Краків-Львів 1943, 48 ст. . 
Петро Зленко: Kшtra в украікській народиііІ словесності. 
Краюв-Львів 194 3, 12 ст. . . . • 

,.У краІнсока Кнща". Книгознавчин ~•іс.ячник. Львів 1937 
до 1939. Рік 1-111. (Внчерnане) . . 

.. >' краінсока Кнюа". Книгознавчий річник. Рік lV'. У сто-
• ,іття UІсвчснкового . .Кобзаря", 1840-1940. Краків-
-Львів 1942 . . . . . . . . . . 

.. У краінсока Кюна". К!іиrознав•ІиЙ річник. Рік V. У 450-л. 
украї11ськоrо друкарства в КраJ<ові. КраJ<ів-Львів 1943 
На іл1остраціііному nапері . . 

Замовляти: 

.. БИСТРИЦЯ", С-КА З О. В .. КРАКІВ. МЕДОВА 9. 

" 
BYSTRYCIA", GmbH., Кrakau, Miodowagasse 9. 
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