
ОСТАП МАКАРУШКА.

З СУЧАСНОЇ ГАЛИЦЬКОЇ ШКОЛИ. *
Анкета з ділянки асоціації зображень.

1. Сьогочасна теорія асоціяції зображень* Від кождої
подразненої частини свідомости переноситься подразнення завсіди на ті
несвідомі елементи, які з нею є найсильніше зв язані або становлять одно.
По сьому законові звемо в і д н о в у одного елементу свідомости другим
також їх асоціяцією*, а згаданий закон прямо законом асоціації* *).

Асоціація е отже віднова одного елементу свідомости,
спричинена подразненням одної частини свідомости. Те подразнення може
походити зовні, від самого підмету або окруження, але може походити з
нутра підмету. Подразнення бувають механічні, біологічні, фізіологічні і
психічні.

Подразнення, слабші та сильніші, відбуваються у кождої людини
безупинно, тим то й процес асоціяції триває все, винявши стан глибокого
сну або цілковитої непритомносте. Часто відбувається у нас асоціація
без участи волі і свідомости, і таку асоціацію звемо мимовільною, а
якщо відновою зображень кермує наша воля власна, тоді асоціація є
довільна, себто цілком залежна від нашої волі.

Обидві асоціяції, і мимовільна й довільна, є в нашому духовому жит~ '
ті явищем незвичайно інтересним, і відбуваються нони по тривким
постійним законам, які сучасна наука психології зводить до числа тільки
двох законів.

Перший закон асоціяції се закон асоціяції через часову
стичність, і його можна-би зформулювати ось так: Коли два
зображення зіткнулися в нашій свідомості, то опісля, коли
завиться одно з них, змагає воно до віднови другого.
Сей закон обіймає прояви асоціяції всіх тих зображень, які або
рівночасно виступають у нашій свідомості, або йдуть безпосередньо по
собі, одно по однім, як прим, слова молитви: отче наш, іже єси,..
або зображення гуку грому після блискавки.

Другий закон асоціяції се закон асоціяції через подібність,
і його формулюємо так: зображення, яке находиться у
свідомості, змагає до віднови инших зображень, до нього
подібних. І так фотографія нашого знакомого викликає зображення його
самого не на основі часового зіткнення зображень, а тільки тому, що
зображення фотографії і зображення знакомого схожі на себе.

Та не треба думати, що на основі наведених обох законів
асоціюються в нас тільки спостережені зображення конкретні, змислові, які
зіткнулися в нашій свідомості або є схожі на себе. Бо асоціяція є

♦ Від редакції. Хоч із психологічного боку автор статті стоїть на ґрунті
суб'єктивної, ідеалістичної психології, що проти неї у нас іде завзята боротьба з боку
об єктивної та матеріялістичної психології й рефлексології, ми вміщуємо статтю шановного
автора головне через те, що вона має історичний інтерес. З цього боку (історичного)
навіть і психологічне становище автора цікаве й характерне для сучасної галицької школи
під польським ярмом.

J) Fr. Jodl, Lehrbuch der Psychologie, 1903, т. II, с. 124.
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не тільки злукою самих зображень, а взагалі злукою явищ людської
свідомости. Тим-то всі зображення, від грубо змислових до тонко
уявних, е предметом і матеріялом асоціяції.

Та вище наведені два закони асоціяції можуть тільки пояснити появу
асоціяції з формального боку, однак вони ніяк не пояснюють нам ні
джерела, ні причини її. Дійсною основою асоціяції е факт, що в
людській свідомості нема окремих, відірваних зображень, які-б там
переховувалися кожде само про себе, без злуки з иншими, але є тільки
цілості (групи) зображень, а з них кожде становить про себе більшу
та меншу одиницю, зложену із суми прикмет. І так перстень з дорогим
каменем на пальці творить одну цілість (групу) зображень, а знова
кожде з тих трьох зображень зокрема (перстень, дорогий камінь, палець)
становить про себе одиницю, зложену з питомих собі прикмет, які у
людській свідомості е тісно злучені, нерозстайні, із самим-же
зображенням, як предметом свідомости: з золотим перснем нерозстайними є його
блиск і округла форма, з дорогим каменем колір і ломання світла, з
пальцем його форма, тілистий колір і легка рухливість. Коли отже в
людській свідомості переховуються цілості (групи) зображень, зложених з
одиниць, з яких кожда має більшу та меншу кількість прикмет, то
очевидно не тільки віднова одного цілого зображення, але навіть одної
прикмети в якому-будь з тих зображень вистачає, щоб викликати
асоціяції серед тих елементів, які входять в склад цілости (групи)
зображеної1)- Саме тим пояснюється те дивне явище, що при рівночасному
подразненню частини свідомости одним і тим-же самим елементом у більшої
скількости людських одиниць, витворюється майже у кождої з них
відмінна асоціяція. І так приміром зображення ріка викликає у одної особи
асоціяцію: вода, у другої: береги, у третьої: синій колір, у
четвертої: Дністер, у п'ятої: купелі в ріці, у шостої: бистрий біг
ріки, у сьомої: порівняння людського життя з бігом ріки,
у восьмої: корабель на ріці і т. д. Се найкращий доказ, що
зображення ріка у кождої з тих осіб займало у хвилі подразнення
свідомости своє місце в цілості (групі) зображень і відповідно до ширини
світогляду і до хвилевої диспозиції утворились у кождої з тих одиниць
відмінні асоціяції, які всі кінець-кінцем дадуться звести до вищезгаданих
двох основних законів асоціяції. Особливо наглядно спостерігаємо се на
таких зображеннях, яких поодинокі прикмети відносяться до ріжних
змислових ділянок. І так зображення яблука може викликати отсі
асоціяції: куляста форма від змислу зору, ароматичний запах від
змислу нюху, винний смак від змислу смаку, м якенька шовкова
лупинка від змислу дотику, тарахкання дозрілих зернят в
я б луці від змислу слуху. Такі то комплікації прикмет у
поодиноких зображеннях є й причиною скомплікованих асоціяцій; тим то й
дивуватися не можна, коли одно зображення стає причиною віднови другого,
позірно з ним нічим не зв язаного зображення. Бо-ж вистачить тільки
пригадати одну прикмету даного зображення, щоби та прикмета
спричинила віднову цілого другого зображення або навіть цілої групи
зображень. Тим часом асоціюється підводна лодка з вибухом
вулкана, краснопера птиц я з дамським капелюхом, гранат а
з воєнним лазаретом. Що й додати вже тут годиться, що саме ізза
хвилевих душевних диспозицій зображення асоціюються не
тільки із самими зображеннями по законам стичности в часі і просторі

*) Порівняй звісний Гамільтонів закон цілости, Iow of redintegration:
зображення, які перше були частинами одної громади думок, змагають взаємно викликувати

чсебем«
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та схожости, але також з почуваннями і бажаннями, які знова
можуть своєю чергою ще спричинити віднову зображень *).

Розуміється, що асоціяція, як віднова зображень, не була-б ніяк
можлива без існування па м яти, тому то й Гартлей зробив науку про
асоціацію теорією нам яти, основаною на чисто фізіологічній гіпотезі.
А що по тій-же гіпотезі пам ять покривається з поняттям вправи,
тож речево асоціяція не була-б нічим иншим, як тільки
призвичаєнням. Бо фізіологічна гіпотеза зводить всю пам ять до механічної
гри сполук зображень за згаданими вище двома законами. Отже нема
пам яти без асоціації, і тільки саме завдяки тим тісним
асоціаційним сполукам цілостей (груп) зображень удержуються змісти
свідомостей у нас, і якраз те зберігання змістів свідомости
уможливлює при найменшім подразненні одної частини свідомости
віднову зображень. Такою дорогою творяться звичайно мимовільні асоціяції.

Але довільних асоціацій ніхто не утворить без ділання волі, значить
і наша пам ять є в своїй основі проявою волі, що фізіологічна
гіпотеза забуває. І так я можу собі щось нагадати, якщо я сього дійсно
хочу, хочби навіть наперекір сонності, коли я справді рішився її
перемогти. Приміром, в гіпнозі, яким можемо добути пригадання всього
забутого, вступає чужа воля на місце надто слабої власної волі, і тут
маємо знову доказ, що саме воля є тим, що добирає доцільні асоціяції
і що кожду асоціяцію викликує глибша аперцепція, себто спосібність
присвоювати собі поняття, зображення і враження при помочі вже передніш
засвоєних схожих чи споріднених елементів свідомости.

У анкеті, яку я зладив, може бути мова тільки про довільні
асоціяції, спричинювані піддаваними учням зображеннями. Якщо отже
асоціяція, подібно як пам ять, є проявою волі, то нема ніякого сумніву, що
всі асоціяції, подані учнями, є добутком праці волі тих-же учнів. І тому
вислід анкети може бути з сього погляду й мірилом сили волі нашого
теперішнього молодого покоління. Та справді ближчий розслід вислідів
анкети покаже, що так воно дійсно і є 2).

Лишається ще згадати про ті несвідомі похибки при асоціяціях, яким
не може запобігти й наша воля. Коли я хибно виголошене або
хибне написане слово чую або читаю добре, то сьому не винна
моя воля, тільки сей факт, що дуже часто при віднові зображень два
зображення зливаються в цілість, яка в нашій свідомості з являється
відразу, як щось просте, одноцільне. Бо не треба думати, що зображення
засоційовані виступають при віднові одно по другім, у такому відступі
часу, що представляється внутрішній обсервації як два окремі явища.

І так, коли приміром дивимося на якусь річ, то ми огортаємо оком
нараз з правила тільки якусь частину з неї. Одначе, коли ми бачили
сей предмет частіше перед тим, то між зображеннями його частин
витворилася асоціяція, якої наслідок такий, що спостереження одної частини
через асоціяцію викликає зображення инших частин; ті відновлені на
основі асоціяції зображення зливаються зі спостереженням в одну цілість,
так що ми не усвідомлюємо собі навіть, що при баченні предмету походить
дійсно зі спостереження, а що з пригаду- Отеє явище називають деякі з

*) Якраз тими хвилевими душевними диспозиціями можна виправдати
непослідовність асоціацій у одної й тої-ж самої одиниці, якщо вона в хиткої вдачі,
якщо у неї нема виробленого постійного характеру. У такої людини зображення нужди
раз викличе зображення і почування милосердя, иншим разом зображення огиди,
а затим і бажання, навіть насильним способом ту огиду (нужду) усунути.

2) Тому-то психологічні експерименти хочби й з ділянки асоціяції зображень ніколи
не е анахронізмом. А вже зовсім не в вони анахронізмом у нае.
Наукових Збірник П
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психологів асиміляцією. Ми підлягаємо в цьому випадкові злуді,
немов бачимо те, чого в дійсності не спостерігаємо, а лише собі
пригадуємо. Коли нам здається, приміром, що ми, читаючи довше одно якесь
слово, дійсно бачимо виразно всі його частини нараз, то полягає се
на злуді, бо вже кожда літера про себе є зложеною цілістю, якої ясне
представлення вимагає окремого зусилля нашої уваги; а слова
складаються з таких кількох до кільканадцяти літер. В дійсності отже ми,
читаючи скоро, спостерігаємо лише якусь частину слова, а решту
доповняємо з па м яти. Що так воно є на ділі, показує факт, що ми
часто слово, яке всередині має пропущену букву (Константнополь) або має
букву хибну (Катебра), читаємо зовсім поправно, переконані, що воно
було добре написане. Сей факт можна лиш так пояснити, що ми сеї
літери дійсно не бачили, а тільки ставили її спостережений образ з нашої
пам яти *). *

, 2. Інструкція учням. Коли я став переводити анкету, то
передусім подав я учням дефініцію асоціяції зображень та познайомив їх
докладно з двома головними законами тої-ж асоціяції: законом стично-
сти в часі і законом подібности. Опісля вказав їм коротко на фази роз-
вою асоціяції у людини від дитинства до зрілого віку, при чому поклав
особливий натиск на сей момент, що у дітей асоціяція буває з правила
мимовільна, між тим як у молодців 19 20 літ вона буває, а то й
повинна бути, тільки довільна, себто кермована власною волею одиниці-

Розуміється, що вказівки, що і як учні мають в часі анкети робити,
мусив я подати в дуже приступний, а не науковий спосіб. Адже я мав до
діла з молодими хлопцями. Розповів я їм, що сим разом
досліджуватимем асоціяцію зображень так званою слуховою методою. Я по черзі
що-півхвилини подаватиму учням вголос одно зображення, і те
зображення назвемо собі зображенням кличним* (сигналовим). Воно буде
стимулом для зображення, яке до стимула треба нав язати. Протягом х/2
хвилини кождий з учнів повинен не тільки написати біля кличного
зображення засоційовані зображення, одно або й більше, але подати й
причину, чому саме те зображення учень засоціював.

Всі зображення буду тільки голосно диктувати, ніякого не напишу на
таблиці, не покажу нічого ні на картинах ні на моделях, рівно-ж не по-
слугуватимуся ніякими предметами ні музичними звуками.

Від учнів жадаю сим разом свобідиих асоціяцій. Тоді одиниця
добирає вираз по своїй волі, бо як звісно можна жадати й в язаних
асоціяцій, і тоді обмежується ділянку, з якої асоційоване зображення
може бути дібране. І так до виразу, що означає вид (ґатунок, species),
треба тоді дібрати рід (genus), або асоційоване зображення має бути тої
самої категорії, що й стимул, отже колір на колір і т. д. Тільки ж тої"
методи, себто в язаних зображень, уживається особливо тоді, коли
розходиться дослідження обсягу зображень з даної ділянки.

Щоб учні не лякалися, коли на якийсь стимул не зможуть подати
якогось розумного", себто логічно обоснованого зображення, я вважав
за потрібне поінформувати їх, що инколи мимо нашої волі
трапляються так звані скочні" асоціяції, себто такі, іцо між їх огнивами немає
ніякого зв язку. Тому я їм тримав вже на попередній лекції короткий
виклад про поділ способів асоціювання на дві основні громади. Є ско-
ч н і і лучні асоціяції. Скочні -без зв язку між огнивами, лучні з яким-
небудь зв язком. Лучні ділимо знову-ж на два роди: звукові і мислеві.
Звукові (фонетичні) є тоді, коли поданий вираз подібністю звука викли-

0 Пор. Др. Степан Бадей, Нарис психології. Львів Київ 1922, ес. 65 66.
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кає инший, як от: стіл^ віл, дівчина калина, коса коса й т. и. Мислеві
асоціації е тоді, коли в яжуться з собою огнива за поміччю якоїсь
уявної або подуманої прикмети, як от: суниці ліс лісничий;
крик збіговище бійка арештування й т. и. У першому ланцюгові (з огнива)
видко стичність на основі уявлення того-ж самого простору для трьох
зображень, хоча тут може бути принята й инша логічна стичність: суниці
в відношенні підрядности до ліса, В другому ланцюгові може бути між
всіма чотирма огнивами логічне відношення: причинове* Отож мислеві
асоціації даються поділити на дві класи: зовнішні і логічні.

З зовнішніх можна далі вирізнити просторні (як зразок вище) і
часові: ранок, полуднє, вечір; вставання, снідання, хід до школи, наука,
поворот, обід і т. и. Бачимо тут чергу поодиноких зображень з поглядом на
час. А логічні можна поділити на відношення підрядности, надрядности і
причиновости. Схематично можна-би се представити ось як:

Асоціяції

Скочні Лучні

Звукові Мислеві

ЛогічніЗовнішні

Просторні Часові Підрядні Надрядні Причинові

Подавши отсей поділ (класифікацію) форм асоціяції, остеріг я своїх
учнів, щоб вони, як старші хлопці, вистерігалися скочних асоціяцій, а
старалися подавати тільки лучні, з тих знову передусім мислеві. А щоб
їм унагляднити ріжницю між асоціяціями малолітніх та старших, згадав я
коротенько, що по думці Цігена (Ziehen) асоціяції дітей € головно тим
відмінні від асоціяції дорослих людей, що у дітей проявляється ріжнома-
нітна упрямість будь-то в повторюванні кличного виразу або з
асоційованого зображення, будь-то автоматизм відношення між огнивами, як от:
постійне підпорядкування. Рівно-ж у дітей мало є виразових сполук, а
перевага конкретних о прикметах більш просторних, ніж часових,
просторні знову-ж є переважно зорові. Часто проявляється в них чуттєва
закраска і заінтересування дитини, особливо шкільними і позашкільними
подіями. Час асоціювання є у недоростків значно довший не тільки з
огляду на словні (вербальні) труднощі, але й мислеві. Binet ствердив, що
11 12-літня дитина вимовляє протягом трьох хвиль до 60 виразів, але
асоціює один вираз пересічно в 0,4 хвилини. Найменше часу потрібує
дитина для звукових асоціяцій, дещо довше для асоціяцій з обсягу того
самого змислу, опісля для асоціяцій від цілости до частини, далі від
частини до цілости, а найбільше на асоціювання відношень. Асоціяція від
цілости до частини є тому легша, ніж від частини до цілости, бо в
цілості є вже дана частина.

Причинові відношення в асоціяції у дітей є незвичайно рідкі
до 11 літ. Інтелігентні 10-літні діти легко лунать в відношенні надрядно-
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сти, що малоінтелігентним робить чималу трудність. Коли ходить о
логічні відношення, то діти асоціюють найлегше по відношенням
підрядносте (дерево дуб, яблуня і т. и.). З кождим дальшим роком віку легкість
асоціювання росте, але у всіх формах працюють діти повільніше від
старших. Найскорше лунать діти дієслова, опісля конкретні йменники, а
щойно відтак абстрактні. Некультурні й необразовані зрілі особи:
конкретні йменники, дієслова, прикметники, абстрактні йменники. А
культурні й образовані зрілі люди: прикметники, конкретні іменники, дієслова,
абстрактні іменники.

Пізнання способу асоціяції у молоди має дослідне (діагностичне)
значення для розсліду її духовних прикмет. До того ще слідження
асоціювання у молодих спонукає до творчосте їх уяву (фантазію) і
думання. Тому-то треба його в школі часто переводити, як вправу, корисну
для розвою духових здібностей молоди.

Однак хибно-би хто думав, наколи-би легкістю асоціювання мірив
степень інтелігенції молодої людини. Звичайно інтелігентні одиниці дають
відповідь скоро; все-таки при дуже вартісних відповідях час реакції
здовжується наслідком стриму, спричиненого застановою. Тож довший час не
все свідчить про недостачу інтелігенції. Причиною труднощів в асоцію-
ванні може бути загальмування ізза того, що одні зображення стримують
инші, і тому не може скоро відбутися вибір, або ізза неприємносте, яку
спричинює досліджування, або також ізза деяких чуттєвих чинників,
викликаних кличними зображеннями. Якщо прим, сказати злодієві
асоціювати зображення до виразу бюрко", то йому насуваються зображення,
яких він виявите не хоче. Саме з сеї обставини користують по судах
при допитах підозрених осіб. Міряння часу треба переводити при
помочі докладних хронометрів (часомірів).

3. Анкета і здобутий нею матеріал. Після відповідної підготовки
відбув я з учнями VIII кляси академічної гімназії у Львові дня
2 січня 1926 р. на лекції психології анкету з ділянки зображень. Було се
того дня, в суботу,  з черги четверта година науки, між 10 г. 45 хв.
та 11 г. ЗО хв., попереджена лекціями німецької мови, історії Польщі
і української мови. Учнів було тоді 42, віком від 18 до 25 літ. Наше
заняття тривало рівно 40 хвилин. За той час піддавав я учням по черзі
поодинокі зображення в півмінутових перервах, вони записували їх собі
під біжучими числами і біля кождого дописували зображення, яке з
піддаваним злучилося, подаючи, оскільки час на те кому позволив, причину
(основу) тої-ж а соціяції.

Усіх зображень міг я таким чином на протязі 40 хвилин піддати 80,
а були вони різноманітні: і наглядні конкретні, як: хліб, сосна, мед-
ві дь, долар, сніг, і тонкі абстрактні, як: хоробрість, пильність,
зрада, сповідь; зложилися на них майже всі часті мови від
іменників до окликів і поняття, зачеплені з того обсягу знання, який могли
і повинні були учні VIII класи вже присвоїти собі до того часу так
завдяки шкільній науці, як і приватній позашкільній лектурі.

На кожду асоціяцію призначив я аж півмінути часу тому, що ученики
мали мені асоційовані зображення не тільки на письмі подати, але кожду
асоціяцію також і умотивувати. Розуміється, коли-б те все відбувалось
не з так великим гуртом >чнів, але з одиницею і то усно, міг-би я по
думці проф. Йодля обмежити час на кожду асоціяцію до 2 секунд1).

Тепер шкодую, що не наказав учням при предметах науки, які
попередили сю анкету, подати докладно перероблюваний того-ж дня научний

^Fridrich Jod І, Lehrbuch der Psychologie, II вид. 1903. II т., 153 стор.
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матеріял, та що не поручив кождому бодай загально означити свій
тодішній фізичний і духовий стан, як біль голови, жолудка чи зуба, фізичну
утому чи охлялість..., духову перевтому, пригноблення через отриману
двійку" на котрійсь з попередніх лекцій, або якого иншого морального

неповодження, духову відступність через вижидання різдвяних святочних
ферій, що мали другого дня зачатись, тощо, одним словом свою тодішню
духову диспозицію.

Було-би дуже пожадане, якби учень щиро подав, що він їв того дня
на снідання, і чи курив та скільки курив і перед яким часом курив. Але
що цілковитої щирости, особливо в справі курення, яке в гімназії є
заборонене, від учеників сподіватись було годі, то я й не ставив тої
вимоги.

Щоби дати зразок, як виглядали віддані мені записки, я подам тут
одну таку в цілості, не замінюючи у ній нічого, а виправляючи тільки
правописні похибки. Ось вона: Гумецький Володимир, літ 18. Субота
2/1 1926, IV година: Психологія. Попередні години: німецьке, історія,
українське.

1. Хліб їдження (рух уст підчас їдження).
2. Катедра підвищення місця сидження (для професора).
3. Латина двійка і римська тога і труд при перекладі.
4. Франко його фотографія з поеми Мойсей".
5. Волоська церква у Львові її вежа, сумерк у її нутрі.
6. Львів загальний вид на почтівках виджений.
7. Київ Дніпровий широкий загиб під Київом і загального виду.
8. Париж Moulin Rouge, Monmartre, читав новелі про се п. Dulac.
9. Ню-Йорк великі драпачі хмар, статуя вольности.
10. Гонолюлю уосіблення неозначеного (неясного мені) еґзотизму.
11. Єгипет постать сфінкса, фараон з фільму wSklavenkoniginM.
12. Індія фотографія доньки індійського священика, яку я бачив.
13. Амундсен газета (де я читав про нього).
14. Канат
15. Томагавк Індіянин (з повісти Cooper а, яку я чигав).
16. Тапір його характеристична голова.
17. Кобра  ? (з Ріккі-Тікі-Таві).
18. Хоробрість постать римського лицаря.
19. Пильність хлопець похилений над книжкою.
20. Зрада темна, понура, горбата постать.
21. Сповідь - розденервовання підчас говорення гріхів.
22. Вітчина алегорична постать України, яку я видів на образку.
23. Зелений трава, товариш Петро Зелений.
24. Гордий чоловік з піднесеною догори головою.
25. Високий вежа катедри в Reims (на образку).
26. Милосерний сестра милосердя на полі бою.
27. Еластичний гума, пружина.
28. Перший оден (одиниця).
29. Міліон дуже багато, звізди на небі.
30. Сам ніч, тишина... я до лямпи читаю книгу.
31. Вепе єзуїт з середньовічної (sic!) єзуїтської школи хвалить хлопця.
32. Semper Semper Tiro .
33. Спати замкнені очі в сні; ліжко.
34. Ходити рух ніг підчас ходження, улиця.
35. їсти полуднева пора (обідня).
36. Схід сонця гірський крайовид підчас сходу, де я був на вакаціях.
37. Буря на морі Іртиш", російський корабель на Чорнім морі.
38 Бебевх падаючий в бігу хлопчисько.
39. Гов фірман здержує коні.
40. Вісьта- фірман, хлопський віз, село.
41. Мотиль  мотиль літаючий над садком.
42. Медвідь волохата, страшна постать.
43. Кропива палець нею опечений, і листки.
44. Сосна Стрийський парк1).

*)*) У Львові, найкращий з усіх львівських парків.
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45. Щука їсть малі рибки, довгий її писок.
46. Сагара Gul у Напег (фільм), піски.
47. Діямант іскрячийся хрусталик.
48. Прогулька ранок (тоді звичайно йдеться на прогулку).
49. Долар чорна біржа, євреї з вул. Рейгана *), знак.
50. Сніг постать Ольги з Князя Ярослава Осм.*: біла і зимна, як сніг*.
51. Черепаха поволі лізе; шильдкрет.
52. Високий замок у Львові копець на ньому; пара, що там сповнила самогубство.
53. Перстень - брилянт.
54. Шкільна крамниця кімната, ляда, особи.
55. Вижидання матури професор Л., страх перед греною.
56. Вакації -ліс, де я підчас вакації часто перебував.
57. Лікар білий фартух лікаря, бородата голова, запах ліків.
58. Ринок ратуша, склеп Zipperła1 2).
59. Весна болото, таючі грудки снігу.
60. Индик захмурений, чоловік, ніс индика.
61. Війна .мобілізаційний плякат, генерал Joffre.
62. Сибір сніжна рівнина.
63. Кавказ* Шевченка Грузинка на торзі.
64. Чорнило жид* на зшиткові.
65. Джунглі Р. Таґор; Кіплінг, Мауглі, тигр.
66. Льойд-Джордж ~ його карикатура в Szczutl^y" 3).
67. Наполеон стоїть задуманий над берегом моря (з образу: Св. Єлена").
68. Тутанкгамен жіночі паризькі строї a la Т.; видів в Revue des Modes
69. Lafontaine байки, Езоп.
70. Лінней  ботанік; термометр Цельзія, бо Лінней змінив поділку термометру

Цельзія.
71. Руссо в польськім перекладі Umowa społeczna*.
72. Грушевський історія, Марія Стюарт (читав довший історичний твір і поеми

Словацького, Schiller а).
73. Леся Українка Вонсуль 4).
74. Соціологія червоний стяг; книжка Delacroix a.
75. Стратегія Суворов на верхах Альп (образ із Третяківської галерії), Гінденбург.
76. Сократ Атени. ареопаг.
77. Демокрит грецький мудрець (?).
78. Астарта місяць, смарагд, смарагдова колюмна в її храмі.
79. Молох мідяна піч, фінікійці, смок.
80. Ацтеки Yasco de Gama.

Такі асоціяції повторились у Гумецького В., ученика середніх спо-
сібностей, але цікавого до знання, і як на його молодий вік (18 літ) дуже
начитаного.

В супротивності до сього наведу записку иншого ученика, О. П.5)
19-літнього, не без спосібностей і доволі пильного, але хирного здоровля
і дуже слабого математика. Через математику не повелася йому й матура.

1. Хліб...
2. Катедра в класі...
3. Латина-проф,Л.,бо маю з латини двійку.
4. Іван Франко...
5. Волоська Церква...
6. Львів...
7. Київ...
8. Париж...
9. Ню-Йорк...
10. Гочолюлю...

11. Єгипет піраміди, бо читав книжку п. з.
Napoleon w Egipcie.

12. Індії...
13. Амундсен...

14. Канат...

15. Томагавк Індієць 6 7 8 9 10 11 12 13).
16. Тапір...
17. Кобра...
18. Хоробрість...
19. Пильність...

20. Зрада...
21. Сповідь Великдень, бо йду до сповіди.
22. Вітчина Україна.
23. Зелений...
24. Гордий...
25. Високий великан.
26. Милосерний...
27. Еластичний...

*) У Львові.
2) Оден з найвиставніших у Львові ювілерських склепів.
8) Гумористичний львівський часопис.
*) Ученик VIII кл., що мав реферат про ту письменницю.
5) 3 дискреції не можу тут подати повного його імени і назвиська.
6) Зам. Індіянин.
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54. Гімназійна крамниця цукорки.
55. Вижидання матури...
56. Вакації...
57* Лікар недуга.
58. Ринок у Львові ратуша.
59. Весна...
60. Индик...
61. Війна 1918 рік.
67. Сибір...
63. Шевченків Кавказ*1...
64. Чорнило задача.
65. Джунглі...
66. Льойд Джордж..»
67. Наполеон Москва.
68. Тутанкгамен...
69. Ляфонтен байки.
70 *).
71. Руссо Кант.
72. Грушевський...
73. Леся Українка Оргія**.
74. Соціологія...
75. Сократ Оборона Сократа*.
77. Демокрит...
78. Молох...
79 * .... з)
80 ...*)

На 80 зображень всього тільки 25 асоціяцій зміг подати сей учень.
Задля пороблення собі об єктивних висновків про якість і скількість

асоціяцій при кождому зображенні, я подам їх докладне зіставлення.
€ воно безперечно дуже замітне й інтересне не тільки для психолога,
але й для кождого педагога-вчителя, особливо українського. У сьому
зіставленні міститься не тільки до деякої степени зеркало світогляду
нашого ученика, який є напередодні покінчення класичної середньої
школи, але й відбиток цілої душі українського молодця.

Розуміється, що се зіставлення асоціяцій подаю у такому порядку, як
були подавані мною зображення ученикам.

1. Хліб' ' ніж, бо ним крають його (у вісьмох); ніж, бо одного разу
втявся (у двох); стіл, бо хліб стоїть на столі; стіл, а на столі хліб і ніж;
тарілка, бо на ній кладемо; шафа, бо там лежить; склеп в якому хліб
купую; піч, котра є дома на селі; піч, бо часто бачив як він печеться;
млин, бо щоби спекти хліб, треба завезти збіжжя до млина; бохонок, бо
хліб має такий вид; дім, бо з дому дістаю; батько, бо дає мені гроші на
хліб; масло (2); масло, бо звичайно так їм; збіжже, бо з нього робиться;
мука, бо з муки печеться; тісто в діжі; жито, бо з нього є хліб; дома
рано їв; пригадалося мені снідання; снідання, бо я рано їв хліб; моє
снідання, бо їм хліб на снідання; їм хліб як звичайно при сніданні;
пригадався мені обід, бо при ньому я все краю хліб; житній, бо я їв нині на
снідання такий хліб; житній, чорний, бо їдять бідні люди; їдження (рух
уст підчас їдження); голод, бо часто їм його і вже голоден; не взяв до
школи хліба; аналогія Сімон  5).

Одному прочулося: лід ковзанка.
Оден не подав нічого.
2. Катедра в класі дневник, бо на ній лежить (5); таблиця, бо

катедра стоїть коло таблиці (2); чорнило, бо чорнило стоїть на. катедрі

28. Перший...
29. Міліон...
30. Сам...
31. Вепе...
32. Semper Semper Тіго* Франка.
33. Спад1)...
34. Ходити...
35. їсти обід.
36. Схід сонця...
37. Буря на морі...
38. Бебевх!...
39. Гов! коні.
40. Вісьта!..
41. Мотиль...
42. Медвідь...
43. Крапива...
44. Сосна...
45. Щука свята.
46. Сагара  каравана.
47. Діямант...
48. Прогулька...
49. Долар біржа.
50.. Сніг зима.
51. Черепаха...
52. Високий замок у Львові...
53. Перстень заручини.

*) Зам. спати. 2) Мало бути: Лінней;
3) Астарта. 4) Ацтеки.
5) Назва одної зі львівських пекарень.
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(2); чорнило, ручка, бо на ній лежить; професор, бо він там все сидить
(4); професор, бо сидить (викладає) за катедрою (3); професор, що
викладає фізику; професор М. (3); п. професор викладають; п. професор
стоїть побіч; при ній стоїть професор (3); професор; учитель; дневник,
бо на ній лежить; пан проф. Ласт, (сидить при катедрі); професор в
Перемишлі Т., бо мав одного разу погану пригоду; п. пр. Л., як
оправдує години (2); професор, бо з неї говорить; стіл, бо в мене в хаті є
подібний; зламаний її бік; жовта краска, бо нею вона помальована;
замазане вікно коло катедри; мешти, бо за них сварився о. LLL, що
складають їх в катедрі; підвищення місця сидження (для професора); двійка.

Трьох учеників не подало нічого.
3. Латина проф. Л., бо він учить латини (має в нас латину, бо

мав двійку від нього з латини) (8); учитель (професор) від латини, бо
все стоїть перед лавками (з книжкою в руці побіч лавки) (3); п. пр. Л.;
препарація, бо п. проф. питає завсіди препарацію; ай-яй-яй, бо так
професор говорить (2); хлопці, бо все так говорить пан професор;
лисина, бо проф. Л. лисий; оден професор від латини і греки; Горацій, бо
з латини вчимося (беремо), читаємо Горація (3); бандузійське джерело,
бо дістав з того двійку; двійка, бо нераз беру з того предмету; ох, бо
двійка (страх перед двійкою); грозить мені двійка з латини; не умію
лекції і боюсь; двійка з латини, бо я її дістав, латинська препарація
(і книжка латинські слова, бо на павзі я вчився їх) (3); двійка і римська
тога і труд при перекладі; грека, бо ті предмети в нас майже кождого
дня (бо одно по другім є в поділі годин; бо по собі наступає) (3);
граматика, бо була задана на нині; брик" !) бо не вчуся з нього; Римляни,
бо є їх мовою.

Трьох не подало нічого.
4. Іван Франко Мойсей  (4); Мойсей", бо тепер читаємо в

школі (бо се його твір, бо він написав поему Мойсей", бо тепер беремо,
бо якраз тепер читаємо сю поему, бо ним тепер займаємося, бо се
написав) (17); Мойсей", бо дуже ним перенявся; його портрет (фотографія)
з Мойсея" (4); образ (бачив що-дня майже; який висить за виставою;
портрет поета) (3); Перехресні стежки", бо се читаю; Борислав
сміється", бо скінчив я се читати; Великий шум , бо недавно читав;
Панські жарти", Захар Беркут"; його повісти; власне недавно читав його
повісти; великий поет (недавно учуся), критик; мій будучий реферат про
нього; година української мови; велика працьовитість (бо був таким);
пригадався його похорон.

Двох не подало нічого.
5. Волоська церква у Львові  Руська вулиця, бо на сій

вулиці є ся церква (бо там стоїть; находиться; бо нераз йду; бо туди
часто ходив) (9); (Волоська) вежа, бо був на ній (бо я там був; яку я
обсервував; вежа, околиця де вона лежить; вежа, сумерк в її нутрі; був
у ній і дивився на її галерію; дзвін у ній, там я його бачив) (9); двері
Волоської церкви, бо туди входиться до церкви; мур, бо дуже грубі мури
є там; свічник в куті при вході, бо все коли там буваю, бачу його; гриб,
бо вогка; дуже чорна; дзвін, бо я його видів; стиль; будинок; темний
простір, бо в ній все є темно; Союзний Базар", бо є близько неї
(переходжу часто) (3); Сокіл-Батько", бо коло церкви; мешкання
Боярського2), бо мешкає близько сеї церкви (бо мешкає коло самої церкви,
ї я до нього часто ходжу; бо до нього ходжу) (3); служба божа в

*) 3 німецького Briicke (Eselsbriicke) ослячий місток, кепський друкований
переклад, яким звичайно послугуються тайно ученики при латині і греці.

2) Товариша.
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неділю о 12 годині; лекція; прогульна з Перемишля; переслідування
Українців.

П ятьох не подало нічого.
6. Львів образ великого міста; загальний вид на почтівках ви-

джений; загальний вид Львова з картини, яка б на виставах склепових,
велике місто; загальний вид, як я їхав залізницею; Юр, бо на образку
все вперше впадає він в око; Високий Замок (бо на картинах Львова
Високий Замок висувається на перше місце) (2); Замок на котрий я
часто ходжу; залізничий дворецъ, бо коли приїздиться до Львова вперше,
приїздиться на дворецъ; приїзд на станцію з дому; Semper fidelis на
двірці1); Бригідки * 2), бо е у Львові; Великий театр, є він великою
прикрасою міста і впадає в очі; вулиця Льва Сапіги, бо йду нею до школи;
слота; трамвай, бо їхав ним, як був перший раз у Львові (бо зараз
нагадується; бо раз мав пригоду) (3); трамвай; рух міський, бо він є
великим містом; гімназія; місце, де я уродився; польсько-українська війна, бо
вона ту була; Польща, бо його забрала; король Данило, бо він заснував
його (2); князь Данило заложив; син Данила, бо так (!) звався.

Аж двадцятьох учеників не подало нічого. А всі прецінь Львів добре
знають!

7. Київ Київ, бо лежить над Дніпром (!); Дніпро, бо лежить над
Дніпром (бо звичайно малюють Київ над Дніпром; Дніпро, у якім я
купався; ілюстрація з Дніпром, часто бачив; бо він перепливає (пливе)
через нього; Дніпро і місто разом малюють; бачив на образку) (16);
Дніпровий широкий загиб під Київом (з загального виду); Поділ; Печерська
Лавра (з історії; бо про неї я читав) (3); князь Володимир Великий;
пам ятник Володимира, бо там він находиться; Золоті Ворота, бо такі були
(2); Аскольд і Дир; князь Осмомисл (!); столиця України (бо часто так
говориться) (2); шкода, що тепер не є столицею України; Харків, обї
столиці України; книжка про се місто, бо читав її, читав в Антоновича;
гарні його церкви, бо читав про се; знакома пані Коваленкова; Україна,
мій брат, бо є там; бажання в нім бути, бо ще не був там.

Чотирьох не подало нічого.
8. Париж Франція (бо є столицею її) (2); мапа Франції з

Парижем, бо Париж лежить у Франції, вчимося з мапи; Західня Німеччина,
бо як шукаю, то йду очима на захід; загальний вид; лежить над рікою
Секвакою; мешканці того міста; що то за велике місто в порівнянню
Львова (sic! genet.); велике мійське життя; його опис в Ляльці" Пруса,
бо там є ширший опис Парижа; Laikau Rejmonta (!), бо там їхав герой
тої повісти; вежа Айфля, бо вона є в Парижі (бо Париж славний тою
вежою, найвищою на землі) (2); Аувр; підземні хідники, бо про них
багато наслухався; підземна його желізниця, бо читав про се; революція, бо
він був центром; паризький конгрес, бо з нього дістав двійку; Анатоль
Франс/бо жив в Парижі; Ludzie bezdomni; повісти читані; мода, бо там
найбільше...; ріжні моди французькі; мода, бо була паризька мода; веселе
життя, бо так оповідають; зіпсуття, бо там воно є найбільше; осідок
розпусти; деморалізація, бо недавно читав про неї в листі з Парижа; Мои-
Ііп Rouge, Monmartre, читав новелі про се п. Dulac; Moulin Noir, бо се
кабаре в Піриті, про який недавно читав; атеїзм, бо в Парижі є дуже
поширений; Міцкевич, бо там мав виклади про слов янські літератури.

Десятьох^ не подало нічого.
9. Н ю - Й о р к Америка, бо Ню-Йорк (лежить) в Америці (5); Аме¬

*) Напис.
2) Тюрма
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рика, море, бо близько є море (бо се є місто того краю); Америка з
мапи; найбільше місто; місто над морем; лежить над морем і великі
будинки; місце, в якому находиться на мапі; уладження великоміського (1)
міста; висока (велика) камениця, бо видів на картках (бо їх там багато)
(2); великі (високі) камениці, бо бачив на картці (2); хмародери, бо
оглядав його ілюстрації; хмародери, представляю собі, що там е тільки
хмародери (бо там великі, бо там їх будують) (3); великі драпачі хмар;
drapacze chmur; 57-поверхові кам яниці, часто про них чую; статуя
Свободи, бо нагадує Ню-Йорк; статуя вольности; воздушна желізниця, бо то
одна з незвичайних речей Ню- Йорка; недалеко Port-Jems де я уродився;
Бруклін, Long Island, долар; долари, бо їх там найбільше; гроші, бо там
перебувають (!) багачі; корабель; емігранти, бо до Америки досить людей
їде від нас; стрий, бо там він є; мій вуйко, бо туди поїхав; вуйко, бо
там е; товариш мого батька, бо нині написав до мене, що візьме мене
до Америки,

Трьох не подало нічого.
10. Ґонолюлю Австралія, бо Гонолюлю находиться коло

Австралії (бо. находиться звичайно на тій самій карті) (2); Великий океан;
атлас з картою Великого океану; Гавайські острова, бо місто Гонолюлю
лежить там; Африка, бо я думав, що лежить близько Африки; Варшава,
бо ані там ані тут не був; група островів; Мурини (!), які там мешкають;
Мурин, бо я собі уявляю, що він є мешканцем сього краю; уособлення
неозначеного (неясного) мені еґзотизму; дикість, бо мешканці дикі; дуже
малі люди з невиразними лицями; байка, бо чув в ній про се місто;
Злодій міліонів", перечитана книжка; Джек Лондон, приходить у одній
повісти; некультурник, бо бачив такого; дурний чоловік, бо хто скаже
дурне слово, кажеться, щоби їхав до Гонолюлю; говорю до свого брата,
бо його так називаю; одна панна, котру я так прозивав; звичайна фраза,
бо так відповідаємо звичайно дотепно; жарт, бо в жарті те місто
згадується; одна забава, бо там я чув се слово; викликує сміх, бо не раз
чув; уживаю не раз при жартах; часто сьому, що не знає даної місце-
вости, вказують Гонолюлю; мій тато, бо часто говорить про те; мій
вуйко, бо їздив там; матір, бо від неї чув я про се місто.

Тринадцятьох не подало нічого.
11. Єгипет Ніль, бо Ніль пливе через Єгипет (бо часто

приходиться в історії географії Єгипту, бо лежить над Нільом) (5);
піраміда Хеопса, найбільше нині чудо техніки; піраміда, бо там була;
піраміди, бо вони є в Єгипті (бо славні; з повісти Фараон"; бо
читав книжку під заголовком Napoleon w Egipcie"; бо недавно читав
про них в часописі; бо в Єгипті є три найбільші піраміди (10); постать
сфінкса, фараон з фільму SkIavenkonigin"; Палестина, бо близько
лежить; фараони (3); фараони, бо там панували (2); ізраїльський нарід;
Євреї; Йосифові брати, бо вони були підчас голоду в Єгипті;
єврейський нарід у неволі, на основі Мойсея" Франка; Мойсей" Франка;
Мойсей", бо там є згадка про нього; Франко" Пруса (бо читав

недавно) (2); знищення флоти Наполеона; єгипетські жреці, бо там жили;
мумії, бо там так ховали; Тутанкгамен; Франція, бо ані там, ані тут не
був; видів не раз на мапі; мешканці (бачив в кіні); крокодилі в ріці
Нілі; пісок, бо там є (2).

Тільки оден не подав нічого.
12. Індії мапа Азії (2); Азія, бо Індії є в Азії (2); мапа Індій; ті

два півострови і Арабія, бо бачу рівночасно иа карті; Англія,
властителька сеї колонії (бо володіє там) (2); Пенджаб, Англія; Єгипет, бо ще
не закінчив був  про Єгипет, а вже є Індії; Гіндукуш, убійник Індійців, бо
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ті гори мають індійську назву; ріка Ґанґес, що її уважають святою;
джунглі, бо вони там є; ліс бамбусів, бачив його на образі; пальми і
гарні ростини; буйна рослинність, тому що в передґанґесових Індіях е
обильні дощі і тепло; буйна підзворотникова (!) рістня; кава, бо говорив
про те; перець, бо там росте; дикуни, бо вони там були; факіри, бо
бачив у кіні; (індійські) факіри, недавно читав про них (бо вони там є)
(2); фотографія доньки індійського священика, яку я бачив; дорогоцінні
храми, бо читав про них; багатство; багатство і збиток, бо там є так;
холера; Рабіндранат Таґоре; Колумб; Колумб (відкриття Америки);
червоношкірі людих); кінова вистава про Індіян1); Індіяни1), бо вони
замешкують Індії; стріли, бо їх уживають1).

П ятьох не подало нічого.
13. Амундсен північний бігун, бо він там вибирався (бо

виправлявся на бігун; п. б., бо недавно їздив; бо там він робив (відбув
подорож; бо їхав до нього) (13); північні краї (відбув подорож до північного
бігуна); сніги на півночі, бо Амундсен був на півночі; льодові криги,
північний бігун; лід, бо їздив на північ; застрягнення його в льодах; літак,
бо їздив на літаці; літак, бо їздив до північного бігуна (бо на нім відбув
подорож) (3); гідроплан; їде літаком, бачив знимку; чоловік в европляні
(sic) серед льодів; кіновий фільм, бо бачив його; Америка; велика
складка Американців на його відшукання; розвідка про його подорож; даремна
його подорож; газета, де я читав про нього; читав в Веку Новім; стрем-
ління людей до пізнання природи.

Одинадцятьох не подало нічого.
Інтересні е перекручення його назвиська: Амондсен, Амонтсен, Амон-

сен, Амундзен, Амудзен, Амудзем, Амумсен, Амунсен, Амунд-Сен.
14. Канат шнур, бачив як тягнули лодки; як б'є оден одного

шнуром (десь бачив я такий образ); шнур і віз, бо на возі в жнива часто
лежить шнур; край Канада, бо подібне слово (бо подібно звучить) (2);
того не розумію (2); ненаписаний ще словар, бо того слова не розумію.

Тридцять двох не подало нічого. Оден написав Конад, другий Канад,
третій Канада.

15. Томагавк топірець, бо подібний до нього; сокира, бо подібна
до томагавка; Гуцул, грав на феріях Верховинців , а всі Гуцули були з
топорами; Індіянин з сокирою в руці (з образка); Індієць (!), бо кидають (!)
тими сокирами добре; дикі люди з Австралії (!), бо уживають; булава;
Індіяни американські є митцями в орудуванні тою зброєю; Індіяни, бо є
їх зброєю; Індієць (!); Індійці (!), бо часто читав; Індіянин з повісти
Купера, яку я читав; читав про Sitting-ВиІГа (2); книжка з оповіданнями
з життя Індіян; Май, бо читав повісті про се; Вінсту, читав у К. Мая
давно; танець Індіян; пес, бо гавкає; пес, бо походить мабудь від того
слова.

Двадцятьох не відповіло нічого. Трох написало ось так: Тома Гавк,
томагав, томагаук.

16. Тапір  звіря; картина, котра представляє того звіря; дике
звіря, бо оглядав його; місце де находиться образок в зоології; його
характеристична голова; носорожець, бо подібні голови мають; довгий ніс;
кінь, бо він має бути; образ, бачив на образі; ріка, бо здається така
ріка; полудневі краї (жиє в полудневій Америці); Гамлет, бо там
згадується; одна польська книжка, що мала такий заголовок; топір, бо оба
слова подібно звучать (2); козак, бо ними (!) билися; Топір, командант
українського війська у Львові (з повісти А. Крушельницького); Анна Тапір; папір.

*)*) Очевидно переплутано Індійців з Індіянами.
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Двадцятьох і оден не подало нічого. Оден написав: тапір і поставив
коло нього знак запитання, трьох: топір, і з тих два не подали нічого, а
оден: батько, перший раз бачив як батько тесав топором.

17. Кобра вуж; окуляри, бо довкола очей має окуляри (бо подібна
до змії окулярника) (2); отруя, бо вона має отрутну їдь; зоологія (книжка);
лектура о ній, бо читав се; десь читав, але не знаю де; природа; Індії,
бо живуть (!) там; ? (з Ріккі-Тікі-Таві)1); корба при січкарні; Кобрин
(назвище); фарба кобальт (sic), бо подібно називається; Boa Constrictor*
І. Франка.

Двадцять сімох не подало нічого. Оден написав: Кобра? вужі; инший:
бобра, а ще оден: ковра ковдра (под.).

18. Хоробрість Римлянин, бо він відзначався нею; постать
римського лицаря; римський жовнір, Ахіл; Леонід (2); Леонід, бо недавно
про нього чув; Леонід і 300 Спартан; Мільтіяд; Олександер Великий;
Спартани, бо хоробро погибли; Ляхес  * 2), бо там говориться про
хоробрість (бо читаємо в школі) (2); Слово о полку Ігоревім, бо там є багато
бесіди про те (!); Святослав Київський, бо був хоробрий; Хмельницький
(2); І. Богун, бо був хоробрий; Володийовський з прочитаної лектури;
полк. Вітовський; Січові стрільці, бо боролися хоробро; Семен Трус, бо
він в моїм місті був хорунжим підчас українсько-польської війни; бій під
Львовом 1918 р.; 21 падолиста 1918 р., бо тоді Українці билися хоробро
о самостійність; українські січові стрільці, бо у них вона була; Spazier-
gang" Шілєра, бо там приходить хоробрість; жовнір, бо хоробрість є
найбільша у жовніра; жовнір в бою; жовнір б ється на війні; вояк, бо він
повинен таким бути; чоловік сильний, гарний, високий, бо в такім (!)
здається є такий чоловік (!); хрести нагороди за хоробрість; вітчина, бо
для неї треба хоробрости; битва, бо треба в битві тим (!) визначатися;
virtus; сила; як я виратував потопаючого на ріці Світезь, бо так (!) мені
за се сказано.

Тільки оден не подав нічого.
19. Пильність дитина над книжкою; сидить ученик над книжкою;

хлопець, похилений над книжкою; ученик, бо все кажуть, щоби був
пильний (бо часто до ученика говорять: будь пильний, учися!) (4); оден
мій товариш, бо був дуже пильний, і всі його хвалили; приготований на
кожду годину шкільної науки; тов. Максимович, бо є дуже пильний (2);
Купчинський; Добрянський, Авраам Лінкольн; мій брат, бо є пильний; я,
бо я також пильний; я сиджу над математикою; грецька препарація, бо
все її пишу; книжка, бо до неї треба пильно прикладатись; добра нота,
бо через неї можна одержати; перша класа; тато, бо все про те
говорять; дарунок, бо за пильність давали нагороди; журавель; лінивство (3),
бо контраст (1).

Аж чотирнадцятьох не подало нічого.
20. Зрада Ефіяльт (в Термопілях; бо він зрадив Греків) (8); Кон-

рад Валленрод, бо зрадив (6); Вишневецький; Смаль-Стоцькнй (укр.-
польська угода); Петлюра; Ільків; Твердохліб; Ксенофонт, бо в нім є
уступ Зрада" (хотів на лектуру подати) (2); мій товариш А. Федько-
вич, бо в однім творі говориться про зраду; Чехи в світовій війні; убий-
ство, книжка під заголовком Зрада"; убийство, бо тим карають
зрадників; смерть (за се карають нею) (2); висільник, бо такого вішають;
розстріл одного Українця; темна, горбата, понура постать; вітчина.

Дев ятьох не подало нічого.

г) Оповідання для дітей
2) Діялог Платона.
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21. Сповідь священик, бо все сповідає (котрий сповідає; що
сповідає; сповідає; священик, конфесіонал; священик з епітрахилем) (10); піп,
бо він сповідає; священик і сповідальниця, часто бачив в церкві св. Юра;
сповідальниця (в церкві, а в ній священик) (3); катехит, бо до неї
накликує; оден священик в Перемишлі; о. Лужн, бо сповідався часто у нього;
св. Ложн (sic), як сповідав товариша В.* о. Шп.; конфесіонал; клячачих,
бо перед священиком клячать; церква, бо там відбувається сповідь (бо
там сповідався) (2); семинарицька церква, бо там часто є сповідь учени-
ків; церква св. Юра, бо там сповідаюся (2); бо я минулого разу там
сповідався (1); гріх; гріх, бо чоловік висказує гріхи; нераз мав великий
страх; розденервовання підчас говорення гріхів; наука священика, бо
прикінці одержую від священика; мусимо йти до сповіди перед Різдвом;
Великдень, бо йду до сповіди (бо є шкільна сповідь) (2); йорунда (sic!),
бо уважаю непотрібною.

Трьох не подало нічого.
22. Віт чи на Україна, моя вітчина (17); Україна, бо о ній часто

думаю; карта України; Україна на мапі; алегорична постать України, яку
я бачив на образку; Східна Галичина; Шевченко (1), бо співав про неї (1);
Батьківщина" І. Франка; Палестина *), Азія, бо там лежить; Дужим

помахом крил" (повість А. Крушельницького), де описані бої у Львові;
Робінзон Крузо, бо тужив за нею; латинські вправи, бо в них є уступ
Вітчина"; жовніри; хоробрість, бо ті вирази часто побіч себе стрічаються;

погідне небо, не знаю чому; любов до неї, бо я читав в Ділі" подібне;
любов до неї, бо то є щось найгарнішого; Солодко вмерти за вітчину";
Dulce et decorum est pro patria mori; свобода, бо тісно зв язані з собою;
боротьба; зрада вітчини; російське слово вѣтчина шинка.

Двох не подало нічого.
23. Зелени й зелена паша; зелена трава (3); листя; дерево, бо воно

є таке; дерево каштан, бо є темно-зелене; лука; сіножать в літі; природа
в маю; весна (1); весна, бо всьо починає зеленіти (1); сосонка; молодик,
бо його часто так звуть; зелений стіл; матура, бо є зелений стіл; трава
і свічки на деревце (на польські свята); трава і товариш Петро Зелений;
перекупки 1 2), тому що їх бачу; Зелений Петро, бо сидить коло мене (2);
мій товариш, бо так зветься; Зелений Петро (7); Зел. П., бо сидить за
мною; Максимович, бо сидить коло нього; пригадався ученик Зелений;
в класі є два Зелені; Зелений Ростислав (3); Ростислав, бо маю
товариша, бо зветься Зелений Ростислав; товариш Зелений; жовтий; білий папір.

Двох не подало нічого.
24. Горди й чоловік з головою вгору (1); з задертою головою (1), з

піднесеною догори головою (1); голова вгору задерта; постава
гордого чоловіка; неприступний; кінь, бо у нас був гордий кінь; кінь, бо я
щось таке читав; оден товариш; не говорить зі всіми; Зал.; Зал., бо часом
він є; слон, бо є гордий; деякі товариші сеї класи; песик, бо так його
зве одна особа; лев, бо звуть його гордим; цар, бо в читанці для II класи
є уступ Гордий цар ; фарисей, бо фарисей був гордий; дурак, бо
звичайно є гордим; цісар, бо нераз буває гордим; Тарквіній Гордий (2);
Німець, бо Німці звісні зі своєї гордости і через ту свою гордість
потерпіли дуже підчас світової війни; тополя; півень; Гордієнко; байка Гордий
лев; suberbus по латині; слова з Мойсея": і не взяв отсих гордих...

Тринадцятьох не подало нічого.
25. Високий Біл. Осип (товариш)(12); оден високий чоловік з моєї

1) Се подав одек ученик єврей.
2) Продають на ринку у Львові багато зеленої Ярини.
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місцевости (1); з мого містечка (1); мій брат Іван; стрийний брат; мій
вуйко; оден високий, щуплий чоловік, оден краян; о. Куницький J), бо є
дуже високий; професор, що вчить мене польської мови; великан;
високий до неба, а дурний як треба"; тополя, бо висока (2); тополя, бо
росте струнка вгору; тополя, народня пословиця; Високий замок у Львові
(2); ратуш у Львові (2); вежа; вежа Айфля (3); костел Єлісавети, бо йду
коло нього; вежа катедри в Reims (на образку).

Трьох не подало нічого.
26. Милосерний жебрак (5); жебрак, бо вони (!) потребують

милосердя; жебрак з простягненою рукою; з дідом; дід, бо надмірно мило-
серний стає сам дідом, як всього роздасть; Бог, бо кажуть, що він ми-
лосерний; Ісус Христос (3); милосерний Самарянин; в селі був оден Гринь;
священик, бо проповідає; священик на Краківськім, бо роздавав раз
милостиню; сестра милосердя на полі бою; якась закінниця, котру я бачив;
закінниця; закінниця, бо виглядає на милосерну; кармелітанка, бо бачив
недавно одну; сестричка милосердя; сестриці, бо слово милосерний
пригадало мені сестру милосердя; Черкес, бо він не е милосерний; дерево; сир.

Оден написав: милосердя мати, бо дуже має серце м'ягке. Аж
тринадцятьох не подало нічого.

27. Еластичний гума, бо є еластична (4); гума, бо потягається;
гума, пружина (2); гумовий бальон; бальон, бо підскакує (2); мяч, бо таким
є; тенісовнй м'яч; пружина (4); слонові кістки в фізичнім кабінеті (2);
слонова куля; кулі з слонової кости; біла куля з кости; маятник зі слонових
кісток; залізний прут; галка; дріт наука фізики; Боярський, бо є добрий
гімнастик(1); бона гімнастиці показує її (!) (2); пр. Зимак (1); бо часто
уживає того слова (1); бо на гімнастиці каже робити вправи еластично; ру-
ханка, бо виробляє еластичність; гімнастика, бо там чоловік набирає
еластичносте; м'язи, бо хотів мати дуже еластичні; руханкова саля; біг; театр,
балет; дансерка, великий театр; пара танцює вальса; панна; студенина.

Оден не подав нічого.
28. Перший цифра Iа (2); тов. Андрушко, бо він є перший в поаз-

бучнім списі (9і; і день в місяці (4); число 1 в дневнику; одиниця;
перший ученик дуже добрий, бо читав Сизифові праці" 2); цифра 2 ;
другий і т. д. (5); перша класа (2); п. к., бо думається про те; 1-ший caput,
бо вмів на пам'ять; ученик, бо може бути першим; понеділок, Новий Рік;
уставлений ряд, мета, тамтогорічна штафета; запорізькі ігрища на площі
Сокола Батька"; prior tempore, potior iure; Німець; Пулюй.

П ятьох не подало нічого.
29. М і л і о н - польська марка числена на міліони (10); п. м. коли

недобре стояла; міліон марок, бо призвичаєний був до того; гроші; гроші,
бо недавно були в уживанні; цифра 1,000,000, бо так виглядає (2); велике
число; богато зер; польський золотий, бо робиться з ним, як було з міліо-
ном (роз. марок); золоті, бо я хотів-би їх мати; дуже багато, звізди на
небі; бактерії, бо є їх дуже багато; Варшава, бо число мешканців
Варшави доходить до міліона; Росія, бо має велике число людей; таца з
банкнотами; міліон доларів, позичка, довги; міліярд; міліонер (2); Воа Соп-
strictor" І. Франка; аритметика; година математики; на годині
математики чув; слова Міцкевича ( терплю за міліони") (2).

Шістьох не подало нічого.
30. Сам оден (1); оден, бо завсіди говорять: сам-оден (1); я; я сам;

я часом в хаті; я спацирую (!) по покою; нічна тишина, я до лямпи чи¬

1) Крилошанин зі Львова.
2) В сій повісті в мова про такого ученика.
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таю книгу; читаю книжку в кімнаті; сиджу десь в лісі, тоді чуюся сам;
моє мешкання при вулиці Бічній; самітний чоловік в кімнаті; панна, котра
все роздумує сама; Стася, бо ішла сама; темна кімната; ліс, покій;
вечір у саді; кацер а), бо звичайно так (!) еиднться; в язень; сирота, бо є
сам; пустинник; аскет, бо він жиє сам; аскети і пустинники; самостійність;
не відписуй; роздумування; оден пам ятник на Городепькому цвинтарі;
сама; само; сама, бо кажеться: сам, сама, само; егоїст; Самсон.

Десятьох не подало нічого.
31. Вепе добре (5); польський король, бо оден польський король

того слова вживав; король, бо на все казав Ьепе; польський шляхтич,
бо все говорив Ьепе; старий священник, який мав привичку так гово
рити; оден священик, що все його (!) говорив; професор з Сянока;
nota Ьепе з Енеїди Котляревського; notabene, бо читав се; єзуїт
з єзуїтської середньовічної школи (!) хвалить хлопця; Ьепе est pro pat-
ria mori; ubi bene, ibi patria, бо знаю таку приповідку; bonum publicum; valde
(контраст); відповідь одної дівчини; латинська граматика; melior (!) * 2),
optime; латина; латинська шкільна задача; розв язки загадки в газеті; при
перекладі Цезара; слово у латинськім тексті; брик; учитися; математика;
Бинява, місцевість коло Тернополя.

Дев ятьох не подало нічого.
32. Semper  Semper Tiro , збірник поезій Франка (16); S. Т., бо

читав неда но; Leopolis semper fidelis напис на двірці, бо бачу його часто
(4); головний дворецъ має такий напис; semper fidelis, бо знаю таку
приповідку; fidelis, грам, латинська; (2); завсіди; завсіди, бо се значить (3);
в латинських вправах для II гімн, класи; interdum; школа, бо до неї
ходжу; працювати, приносить користь; любов; Франко, Маковей3).

Шістьох не подало нічого.
33. С п а т и ліжко (2); ліжко, бо спиться на нім (9); постелене ліжко;

ліжко в покою; раннє встання з ліжка; темнота вночі; темно; бо
звичайно спиться вечером; година 9 вечером іду спати; ніч, бо тоді спиться;
сон; спокій; замкнені очі в сні; моя руханка перед спанням; осінній до-
щевий день; бо тоді хочеться спати; вставати, бо хто лягає, той мусить
встати; Шіллера Spaziergang".

Трьох не подало нічого.
Деякі, недочувши, написали спад замісь спати і подали при сьому

слові ось ті асоціяції: вода; водопад в гірській околиці, який я часто
бачив; спад Ніягари (5); Дніпро, бо там є водопади; гора, вкрита
травою, а на долі дорога; спадок, маєток.

Таких було тринадцять, з них три не подало нічого.
34. Ходити школа, бо що-дня ходжу до школи (3); ходити до

школи (2); ходити до школи з Клепарова 4); Клепарів; дорога до школи,
бо так я подумав (!); дитина, бо вона вчиться ходити (3); мала дитина;
я йду по улиці; улиця, бо бачу багато ходячих; улиця (2); гостинець, бо
ним ходжу; дорога у моїм ріднім місточку; місто, бо ходжу до міста;
тротуар; хідники міста Львова; тротуар і подерті черевики; corso; ноги (1);
ноги, бо ними ходиться (1); ноги, бо здалека видко (1); рух ніг підчас
ходження; палиця; черевики, бо в них ходиться; пішки, бо ходять пішки;
трамвай, бо їду ним що-дня; товариш, бо мешкає зі мною; стежа у війську,

*) З лат. сагсег в язниця, замкнене місце. В термінології учеяиків середньої школи:
кара або місце кари.

2) Очевидно похибка граматична, зам. melius.
3) Розуміється, той дослідній зза його поеми.
4) Село дід самим Львовом.
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бо безнастанно ходить; Бубнище *); прогульна в часі вакації; Підлюте1)
бо там ходив на прогульки.

Сімох не подало нічого
35. їсти обід (5); обідова пора; їм обід; стіл, заставлений обідом;

заставлений стіл; накритий стіл, бо при нім їм; їда на столі; снідання;
друге снідання, бо тепер час; друге снідання, бо вже з їв; не взяв хліба;
таріль, ложка; таріль, бо стоїть на столі; тарілка, пироги; миска, бо з
неї їм; ложка, бо нею їм; зупа, бо їда; пиріг, дуже люблю; пироги, бо я
їх люблю; макаран з яблоками; борщ; чоколяда; паприкар; крамниця, бо
там е що їсти; родина, як приїду на свята зараз дадуть їсти; Різдво, бо
варять щось смачного; корова, бо часом є дуже пажерлива; жеоун, бо так
зветься чоловік, що багато їсть; ходити, з додатком: (не знаю чому).

36. Схід сонця  червона краска; ч. кр., бо воно є червоне (3); ч.
зарево; ч. луна; ч. небо; червоний; ч,, бо бачив рано; вид сходу
червоніючого сонця з якоїсь повісти; ранок, бо рано сходить (22); весняний
ранок; ранок на селі, де я був на вакаціях; оден літний поранок; день, бо
так говорять (!); гірський краєвид підчас сходу сонця, де я був на
вакаціях; виходить зза гори; Дністер, а у нім відбилось сходяче сонце за
горою; на св. Івана нераз виходжу під каштан на горі дивитись, як сонце
буде купатись в недалеко пливучій ріці; Замкова гора в Галичі, бо там
часто виджу; Тишівниця, коло церкви; вакації в літі; моє раннє вставання,
бо встаю рано; лінивство, бо не раз не хотів рано вставати; схід сонця
на морі; горизонт, бо видко тоді гори (sic); залізниця, бо тоді звичайно
їду; молодець, переказ Греків про сонце; орієнт; роса, сіножать; забава;
зимою, пес.

Трьох не подало нічого.
37. Буря на морі корабель (7); к., яким кидає буря (3); к  який

хитається у хвилі, а заразом риби; к. потопає, бо в часі бурі лучається;
перехилений корабель; Іртиш*4, рос. корабель на Чорному морі;
утеплення, бо підчас бурі топляться кораблі; потопаючий Титанік**; човен;
Чорне море; козаки, Чорне море; кознки на човнах, напереді Гамалія;
Робінзон Крузо (4); Ісус Христос на озері підчас бурі; мій дідо, бо їздив
на морі; оповідання д'Амічіса; Джек Лондон, бо оповідав (2); книжка, бо
читав про бурі на морі; уступ Хуртовина з читанки; Burza na morzuu;
кіно; к., бо там можна се найбільше побачити; хвилі, ударяючі о скелі;
шум; страх; нещастя подорожних; ріка Сгрий, на вакаціях був над Стриєм.

Двох не подало нічого.
38. Б е б е в х вода (бебевх у воду); камінь у воду (2); ліс і дерево

упало в воду; вода, бо є подібні відгуки (!); опис в Бурлачці^, як
Василина почула, що її дитина в воду впала; купіль (як скачу в воду); во-
допад Прута; впасти, бо се значить; упасти в рів; стук; сильний удар;
склянка упала з полиці; з иття скла; дитина (так кажуть, як впаде);
падаючий в бігу хлопчисько; salto mortale; біль; совганка; камінь, бо падає
таким тоном; шрапнеля, бо у нас багато (!) їх було; канона, бо видає
Канона (!); гарматний вистріл; гранат, бо він так вибухає; великий галас;
шум; з гори; щось в полі; будова мосту на Пруті; незручність людей;
оклик в малій укр. граматці; словар, бо такі слова тяжко переводити.

Десятьох не подало нічого.
39. Г о в кінь (3); к., тим здержується його; відозва (sic) до коня; коні,

бо до коней так говорит ся; візник, батіг; віз і коні та візник з віжками;
стара кобила; воли; селянин на возі; с., бо він коні так стримує; селяни
на ярмарку; селянські погоничі; погонич, що здержує коні; фірман; фір-

1) В ехідньогалицькіїх Карпатах.
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ман здержує коні; фірман і віз; їзда фірою; фіра, бо селянин так каже
і задержує; орання; кличу до товариша; станція Рогатин (так закричав
хтось); вакації, бо тоді часто повозив я кіньми; бандити коли нападають
і здержують, кричать: гов!; пррр!; досить; переляк; теля... вовк; словар,
бо такі слова тяжко переводити.

Трьох не подало нічого.
40. Віс ьта-візник (4); в., що кричить на воли (!); фірман, що

говорить до коней; ф.; хлопський віз; село; старий фірман, бо звичайно
я чув від нього; коні; к., бо до них так говориться; кінь; кінь скаче на
бік; ліва рука, кінь; мій кінь Іцко", котрого я так називаю; відозва (sic)
до коня; батіг, коні; повозив я кіньми і коні зачіпили остовп; віжки (2);
фіра; санки, бо їхав селянин; село, бо на селі я дуже часто того
уживаю; як возив снопи на феріях; Іван їхав фірою; віз зачіпив о стовп; цс,
бо селянин зараз се слово говорить; наліво (2); гайта, бо є вісьта,
гайта (3); гайта, бо є два слова, що відносяться до коней; горбатий
чоловік, бо оден горбатий все кричав так; пісня українських січових
стрільців, бо має такі слова.

П ятьох не подало нічого.
Одному почулося після подав: слово.
41. Мотиль  білий (2); б., бо найбільше бачив літом білих мотилів;

біла краска; гарні пестрі краски; крила (мотиля) (2); сад (2); літають над
садком; мій городець, бо там ловив; город п. Яцевів в Камінці Струми -
ловій; літо, бо літають тоді (2); будуче літо; капуста (2); к., бо зганявся
з неї, щоб не виїдав; листя капусти, знищене гусільницями; яблоня; рожа,
бо він з неї збирає мід; цвіт слязу, бо мотиль збирає мід; на цвіті;
цвіти, бо виджу як літають; жнива на полі; летить мотиль, я його ловив;
паша в Серпках горішніх, там їх ловив; як я їх лапав; адмірал, рід
мотилів; адмірал, цитринівка; мотиль, бо він літає; моя скринька з мотилями;
колекції мотилів, бо бачив у музею; сітка для ловлення; вуйко, бо
любить ловити; товариш Я. М.х); учитель в комедії І. Франка Учитель";
мале дівча, бачив часто на малюнках дівчинку з крилами в ролі мотиля.

Трьох не подало нічого.
42. М е д в і д ь ведмідь; медвідь у стоячій постаті; стоїть на задніх лапах,

з одного оповідання; волохата, страшна постать; його стать; бура краска;
природничий кабінет; випханий, бо бачив на виставі таких медведів;
бурмило, бо так його називають (2); малий, кудлатий; ліс, бо в нім жиє (3);
лісна гущавина; якісь таємничі бори; дуб, а коло нього чоловік б ється
з ним; Карпати, бо там живе; Лис Микита, бо се є лісні звірята; мід,
його пригода, коли йшов по нього; циган, бо часом водить; Богатиров2),
бо так про нього говорили; оден з моїх коломийських товаришів;
в язниця на Баторія3), бо Медвідь4) там сидить; руки тов. Добрянського;
читав eWiek y про напад на одного пана з псом; п ята класа, бо мали з
того задачу; Захар Беркут* (5); 3. Б.", Максим і його суджена; 3. Б.",
лови на медведів (!); Мирослава з Захара Беркутаw; Микола Джеря", лови
на медвідів (!); Krzyżacy , лови на нього; Гете, Франко.

Оден не подав нічого.
43. Кропива  пече (3); біль, який я відчував (4); пожалена рука;

попекла мене; попарення ніг; прикрість; раз попарився, сміялися з мене;
маленькі червоні міхурчики; палець, нею опечений, її листки; ґудзи, бо
раз попікся; пліт, ноги, бо часто попікся; рука; нераз малого страшили
дома нею; молоді літа, як пеклися; діти утікають, бо бояться її; будяк,

*) Мотилькуе", себто переходить від одної папки до другої.
3) Силач. 3) Вул. Баторія у Львові. 4) Медвідь політ, в язень.
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бо коле також; рів, бо росте в рові (2); пліт, бо росте там; мур, там
звичайно росте; росте коло паркану; поле; висока кропива, бо така е;
жаба-ропуха, що в кропиві живе; корова, бо корова їсть варену кропиву;
Австрія, бо робила убрання з кропиви; полотно з кропиви; мій збір
кропиви 1919 р.; ревматизм, бо помагає; муравельний квас, бо в кропиві
е муравельний квас; пила, бо подібні сміття.

Чотирьох не подали нічого.
44. Сосна  ліс (3); ліс, до якого я ходив (2); сосновий ліс (2);

соснина, котру я знаю; лісничівка; город, соснові ліси, деревце; їду
додому через сосновий ліс; висока; її корона і пень, високий і голий;
червонава кора, що лущиться; кільці, живиця; щітка і вивірка; одно гніздо
на сосні; гойданка, прип ята у нас до сосни; г. у лісі на сосні;
відбудова нашої стодоли, бо були потрібні соснові бальки; кроква, бо з неї
крокви роблять; хата, бо будується з того дерева; гори (2); Карпати, бо
був там на прогульці; Зелем янка1); Вістова1), моє родинне село; Стрий-
ський парк; Личаківський парк, бо там росте; цвинтар; смерековий ліс,
бо часто бував; велика смерека в Камінці Струмковій, в домі, де я
мешкаю; ялинка, деревце, бо уживається її до того (2); деревце, бо свята
надходять; Ludzie bezdomni" Жеромського; церква, бо там чуємо запах
кадила.

Двох не подало нічого.
45. Щупак, щука  вода (3); ріка; став, ріка; р  де я раз зловив;

р. в Серпках, бо бачив там, як оден зловив; Дністер; став; наш став, бо
там мають бути самі щуки; риба (2); пливе під водою, я дивлюся; довгий
її писок; острі зуби (2); їсть малі риби; укушення, бо кусає; меткість
і зручність; вудка; рибак; р., що ловить рибу з вудкою в руці: брат
ловить рибу; лапання на ріці саком; сітка; щупак, якого зловив брат; Жид,
що торгує рибою; Ж., що продавав на ринку (я бачив); площа, де
продають рибу; свята; с  бо тоді лагодиться щука; св. вечір, бо тоді їсться;
коляда, бо все їм на коляду; Різдво, бо батько купує; ванна, бо кидається
у ванну; шабас; жаба, бо обоє живуть у воді; дельфін, бо так само
пажерливий; коломийка; к., туляється щупака".

Двох не подало нічого.
46. Саг ар а  Африка (5); мапа в класі; мапа Африки; пустиня (3);

пісок (4); жовтий хвилястий пісок; піски (4); жовті піски; пісок і спека;
горяч і піски; горяч, бо там горяч; спека; піскова буря; самум;
каравана (2); верблюд; оаза; Ізраїль, бо І. ішов пустинею; Моава; Карло Май,
Тайфун читав про їзду бальоном над нею; Gul у Напег з 1001 ночі

(фільм), піски.
Трьох не подало нічого. Оден написав чомусь: Сагар Сагара, а ще

оден: сахар-цукорничка.

47. Діямант уголь (2); мінералогія; іскрячий хрусталик; правильний
шостистінник; блиск малого куска скла; блиск; зеркало; шиба, скло;
скло, бо діямант крає скло (3); скляр; перстень (4); п. з діямантом (2);
п., пробував на свій палець; п. одної панни, бо ним чванилась переді
мною; оден учитель єврейської релігії з Перемишля; Irydjon", бо там є
перстень з діямантом; палець і обручка, бо в обручці (!) є діямант; єврей;
єврей, що має склеп у Львові; Полуднева Африка; Жіль Берн; Зоря
Півдня" (4); гиндик (я читав, що гиндик ликнув діямант); Каліфорнія (!);
богач (2); богатства; ящик від біжутерії; електричність, що пливе через
уголь, отоплює діямант; проба роблення діямантів з угля.

Двох не подало нічого.

*)*) В східньогалицьких Карпатах.
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48. Прогулька Карпати (3); плай; вузькоторова залізниця;Бубнище,
Маківка; дорога під Шпицями *); село Спас і величавий камінь2); Зимно-
вода3); став в Лисиничах3); Кайзервальд3); Чортівська скала3) (2);
Високий замок; Стрийський парк (там бачив одну прогульку); Львів; гори;
бо там відбував прогульки; пласт; пластун (3); товариші, околиця,
луг; гора; ліс, ферії; ліс (туди прогулька); я з товаришами на вершку
гори сього року на прогульці; ровер, на котрім я її робив; вакації;
рано, бо тоді звичайно йдеться на прогульку; товариство, багато
плечей, людей з палицями (так все видко); ліс з пожовклим листям
восени; Інститут, бо нераз звідтам виходимо на прог.; година
руханки; задача, бо писав про прогульку; німецька задача, котру маю
писати товаришеві.

Трьох не подало нічого.
49. Долар  Америка (2); біржа (6); євреї-спекулянти; чорна біржа,

євреї в улиці Рейтана, знак$; банк (міняється);вул. Легіонів, чорна біржа;
золото; паперовий банкнот; Польща; золотий, бо кождий о тім говорить;
з., бо ривалізують з собою; польський з., бо долар також гроші; п. з.,
бо контраст що-до вартости; дріжджі, бо (долар) дуже росте; Пайкарт4),
бо підроблював; тов. Огон; О., бо в нього позичив; О. (показує мені
два долари); книжка, де записують видатки; книжки, ведені в доларовій
валюті; бесіда (!).

Оден не подав нічого. Тринадцятьох записали доля і подали: бідні
люди (2); сільська хата; смуток; нещастя; Маркіян Шашкевич; Aequam
memento... Горація; змінність долі; І dola dobra, dola złą, iść będzie drogą,
którąm szła" слово написане долля", бо так раз було; трьох не подали
нічого.

50. Сніг сани; санки (8); зима (3); їзда на санках (2); білий (3);
біле простирало; пластинки снігу; снігова баба; лежить на полі; вулиця;
снігом покрита; робітники, що його згортають; рано встав і побачив на
даху ; гори; лещети (2); л., бо хочу позичити; совні; дощ, що вчора падав;
дощ, бо все перемінюється, хляпа (недавно); хляпа і болото; магістрат
(згортає); лід; журба, що ке буде льоду на свята; постать Ольги з
Ярослава Осмомисла" (біла і зимна,як сніг).

Оден не подав нічого.
Оден записав: сміх і не подав при сьому нічого.
51. Черепаха  мушля (подібна) (2); панцир (2); п., дуже твердий;

її тверда скорупа; щит, бо його має; панцир, хрестоносці; testudo; обра-
зок (десь я бачив); колосальна черепаха, о якій я читав в Wiek y NowW4;
музей (2); Музей Дідушицьких5); наука зоології; намул; гущавина;
трава, бо в ній є; море; глибоке море; земля, бо лазить по землі; яйце,
бо має вид яйця; лізе, як черепаха"; рак; повільність; ліниві люди;
тов. Верб.; поволі лізе, шильдкрет; віз, бо так їде (!), як наладований віз;
налад. віз; чорна жаба (!) осоружна; оден чоловік, що її дуже боїться;
закляте зілля; ліра; одна задача математична про Ахіля і черепаху
(недавно її робив).

Сімох не подали нічого.
52. Високий замок у Львові Львів (2); вид Львова з нього;

Лиса гора недалеко (2); вершок В. з.; стовп на кіпці (5); копець на

*) На Чорногорі в Карпатах. 2) В Карпатах.
3) Все біля Львова.
4) Львівський інженір, Поляк, що підроблював стодоларові банкноти, увільнений

в вересні 1926 від вини і кари львівською лавою присяжних суддів, зложеною з самих
Поляків.

ь) Природничий у Львові.
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ньому, пара, що там сповнила самогубство; хрест, нарисований на лавці
коло стовпа; стежки довкруги нього, серпентина на самій горі; його вид,
бо нераз рисую; малі руїни коло нього, бо недавно думав про них; бачу,
що рана; гора Хом як у Карпатах; околиці; прохід; гра в м яча; прецлі,
бо там продають; панна; рандка, бо так звичайно було; крадіж цвітів
з клумбів (але я не крав); Климко, бо там мешкає; бандити, саночковий
тор; санки, бо там їдуть з гори на них (2); ратуш; вул. Сикстуська;
Данило; Лев, Данило; українська задача в IV класі; у. з. в V кл.;
польсько-українська війна.

Двох не подало нічого,
53. Персте нь-г-заручини (6); шлюб (3); ш  недавно був на ньому

і бачив, як священик вкладав перстні (!); весілля; золотий (2); золото. (3);
золотар (2); рука; палець (2); бриллянт; очко в перстені камінне, червоне;
убираю на руку перстень батька; буду мати, як заручусь; одна панночка;
панна (2); моя наречена; пан професор, бо якраз подивився на руку
пана професора (2); Скоробог. (я був у нього взяв); ювілярська вистава
з перстенями; Ціппер (ювіляр); подарунок; металевий; тов, Грінберг, бо
казав, що можна желізні позолочувати; Маковей, бо він написав новелю (3);
Der Ring des PoIykrates  Шіллера.
Двох не подало нічого.
54. Гімназійна крамниця тов. Трач, боя його все там бачив

перед тим (8); Т. за лядою; Т. і його здирство; Бедрило (6); Шухевич
(дає мені 2 булки); Ласт, (продає там); паскар; паскарство (2); ученики,
що продають у крамниці; повно учеників у ній; кімната; ляда, особи;
булки (там продають) (3); чоколяда (2); Данило" (там така чоколяда є);
цукорки; андрути; данина; залізнича знижка (4); руханкова саля (недалеко);
коридор на партері.

Двох нічого не подало.
55. Вижидання матури  Wąsowiczх) (9); W., бо кождий

тревожиться; пан радник1 2); проф. Д. (польське); проф. Л., страх перед грекою;
проф. Л,; двері тої салі, де читають; конференційна саля; к. с., обступлена
учениками; зелений стіл (2); з. столик, а довкола нього професори; здаю
матуру, сиджу при столі; страх перед матурою; напруження нервів; трема;
дуже боюся упасти; питання; польська література; математика, бо її
найбільше боюся; ровер, бо маю обіцяний; яка праця, така заплата; двійка
з латини; партія з історії, бо завдана; кількамісячний відпочинок після
матури; медицина; наука; гімнастика.

Трьох не подало нічого.
56. Вакації  свідоцтва; село, бо виїжджаю з міста на село;

залізниця; поїзд, бо на вакації звичайно виїжджаємо поїздом; їзда поїздом;
їду фірою до села; хата, лука, рідне село; Шопки, р. с.; Дністер; Серет:
Прут, купаюся; купелі у воді; плавання, бо умію плавати; їзда на лодці;
жнива (тоді припадають); ліс, де я на вакаціях часто пробував; лови
у лісі; схвильоване поле; сад, бо спав там; ліжко (довго сплю на
вакаціях); макаран (часто їм на вакаціях); одна панна; роман з одною
дівчиною; фотографовання (учився того); представлення (даємо); прогульна;
прогульна і відвідини знакомих; пластовий табор; Бруховичі3), бо на
феріях часто там бував; Гель4), бо там був; Гданськ; радість, що можу
відпочити; думаю, куди маю їхати на вакації; проводження вакацій по
матурі; акації.

Чотирьох не подало нічого.

1) Інспектор (візитатор) тої-ж гімназії, що мав бути предсідником при матурі. 2) Ди¬
ректор гімназії. /

3) Під Львовом. 4) Над Балтійським морем.
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57. Лікар др. Вахнянин (шкільний лікар) (7); кімната, де наш
шкільний лікар урядує (ходив до нього); в понеділок мушу до нього йти;
др. Барвінський (2); др. Б., часто його стрічаю; др. Панчщшш (чув про_
його знання1) (2); др. Куровець, лічив мене на тиф; др. Білас, бо
недавно був у мене; др. Долинський, знакомий лікар; др. Бурачинський;
др. Білозор; недомагання; хороба (3); зуби, бо пломбує (2); шкарлятина;
холера; білий фартух лікаря; бородата голова, запах ліків; хорий; лічниця;
ліжко; лік у фляночці; хорий на чахотку у моїм мешканні; великі гроші,
бо він їх бере; смерть, бо деколи є її причиною; спомини лікаря
Вересаева; Відень; Ludzie bezdomni" Жеромського; санітарна школа, бо в ній
студіює мій знакомий медицину.

Оден не подав нічого.
58. Ринок у Львові  ратуш (7); книгарня Наукового Товариства

імени Шевченка (6); небіжка Лехова1 2 3) (2); дім Просвіти"; склеп Гібнера1)
книгарня Бардана; льви коло магістрату; міський театр, бо находиться
в ринку (!); ратуш, склеп Ціппера; будки на ринку; стільчики, на них баби
сидять; перекупки (3); стара перекупка; сварка; крик (2); гамір, рух і
гамір; сміття; кишки (там продають); молоко, бо там й. пр.; купую фиґи
(недавно купував); число на вікні в ратуші, що показує степені зимна;
хресна мати, бо має склеп на ринку; Заліщики.

Оден не подав нічого.
59. В е с н а природа; милий весняний воздух; ясний день; трава

зачинає рости; зелень (2); іва;цвіт(2); фіялки; город; прогульна у лісок; про-
гульки; ліс з пташками і їх спів; парк, ходжу туди на весну; Стрийський
парк (2); болото, таючі грудки снігу (2); хляпавка (2); вода по улицях;
леди, покриті грязюкою; болото на селі (2); Великдень; великодні ферії;
маеві хрущі; соловій лящить; хрущ, фіялка, Шашкевичова Веснівка; сов-
ганка, бо навесні совганки нема; ситківка; літо, бо се пори року; кіт.

Чотирьох не подало нічого.
60. Индик коралі (6); червона краска (3); ч. к.; бо має під горлом

червоне (2); червоний гребінь (!) индика; ч. полотно; ч. стяжка, бо тим (!)
роздрочують його; ч. хустка; бик, тореадор; великий птах, стоїть
надутий; напущений; злий, черкає крилами об землю; свист (злиться);
бундючні люди, як индики; захмурений чоловік; ніс индика; подвір я з инди-
ками (2); господиня годує; повне подвір'я индиків; давнє подвір'я в За-
лукві, бо там ходив; ходить по подвір ї, усе з ним дрочився; у стрийка
два дуже худі; лісничівка, там бачив индиків; манастир в Томові; корчма;
тов. Андрущак; товариш з Перемишля, що так називається; Харків, бо
маю там товариша, що так називається; пословиця: индик думав тай здох;
курка, кукурудза.

Двох не подало нічого.
61. Війна Москалі, бо було їх багато; більшовики; образ битви;

образок, на котрім її бачив; смерть, полягло много (2); труп, бачив
убитого; українська війна на улицях у Львові; іде козак по вулиці з шаблею
в руці (бачив се); польсько-українська війна; бої Українців з Поляками;
російська офензива; гармата (2); каноні; кріс; гук гармат; вибух амуніції;
гранат; танки, техніка; військо; паперове військо, бо я часто бавився у
війну; її нещастя; знищений Делятин; Белз; 1918 рік; Оломунець, бо
підчас світової війни утікали ми перед Москалями до Оломунця; Пере-

1) Найбільш тепер пошукуваний лікар у Львові, Українець.
2) Звісна львівським Українцям постать від часу польсько-'української війни;

продавала на ринку всі українські часописи і вголос критикувала польську господарку, за що
часто сиділа в тюрмі.

3) 3 красками.



ОСТАП МАКАРУШКА182

Мишель; французька революція; Посада хирівська з укр.-польськ. війни;
Летивітер у Хуртовині4* Крушельницького; у Хуртов." К-го; часопис,
бо з часопису вичитав про війну; мобілілізаційні плакати, Joffre; Війна
і мир , загол.  повісти Толстого; Амазонки.

62. С и б і р Anłielli  тепер читаємо, є там вигнанці, що перебували
на Сибірі (12); засланці; заслання, бо там Українців засилали; каторга;
кайдани; Шевченко (2); поезії Т. Шевченка; Шаман" з Ангелльою;
Szkice; Полуботок (не знаю чому); Єремчишин чоловік, що вернув з
Сибіру; дідо, бо мали його Москалі вивозити; народний учитель Мосцін-
ський; Na kresach lasów  !); північна часть мапи; пустий, снігом покритий
край; сніжна рівнина; сніг; сніги; сніг, великі білі простори; країна,
засипана снігом; сніги і студінь; зимно; велика студінь; мороз; кіль-
кадесять степенів морозу; чоловік закутаний в футро.

Двох не подало нічого.
63. Кавказ" Т. Шевченка Кавказькі горі (2); Прометей; якісь

гори; гори; хмарами обвіяні гори; орел; Тифліс; Грузинка на торзі; шайка;
війна; царі; кров; 1845 р. написаний; я декламую; декламація, чув її;
За горами гори..." і т. д.; нераз боявся питання; сьогоднішній виклад
(Тарантюка) про політичні поеми Шевченка (2); Тарантюк (його виклад)
(5); проф. Грицак з Перемишля; Кобзар  (2); К.", видання Сімовича;
Яків де-Бальмен (5); приятель Ш-ка, котрий умер на Кавказі; Кавказ"
Людкевича; хор Котка (співав).

Трьох не подало нічого.
64. Чорнило каламар на катедрі (3); мій гарний каламар; кал. що

замикався; к. під моєю лавкою, я на першій годині ним (!) писав;
каламар із чорною течею; каламар; фляшка з чорнилом; фляшка; стовчення
каламаря на гімназійнім коридорі; скло; стіл, бо на нім стоїть чорнило;
катедра (2); шкільна лавка; маю під лавкою; ручка (2); наливна ручка;
перо, мачаю в чорнилі (2); п., пишеться чорнилом; перо, папір, бібула;
бібула; похляпана бібула на катедрі; бо проф. Л. звертає на се увагу;
пр. Будн.; письменна справа (2); нинішнє correctum; жид" на зшитку;
10 сотиків на чорнило; не маю його; тов. Чорний; комин; Чайка", марка
на чорнилі; Ів. Тобилевич, бо він був його розляв, бувши малим хлопцем;
орел.

Двох не подало нічого.
65. Джун глі густо корчами зарослий простір; якісь (!) степи; гори (І);

незнані гори (!); Індії (2); море; ріка Ґанґес; ростинність; дикі звірі; вужі,
бо о тім щось (!) читав; дерева, а на них малпи; тигр; тигр у
бамбукових лісах; бенгальський тигр; Мауглі, тигр; життя в джунглях; мурини (!)
серед джунглів, з кіна; кіно, бо там представляються; книжка з тим
написом; Skarbnica Polska14 (там читав); читав в Pustyń Ч і puszczH
Сенкевича (про джунглі); історія, на історії (!) чув про них; Братя Маугли";
Рікі-Тікі-Таві"; Ная з джунглів; Кіплінг (3); Рабіндранат Тагор,

Кіплінг; трава на українських степах; джума; бо те слово зачинався від
джу; лещети 2).

Сімох не подало нічого.
66. Лойд-Джордж  Англія (6); А., бо там був прем єром;

Лондон; Европа; Америка (!), де є мій батько; Чемберлен; Клемансо; Віль-
сон, бо є пам ятні для Українців; нещастя Українців; справа Східньої
Галичини; самоозначення народів; Радянська Україна, бо тепер він туди
їде; якась там (!) ліга; газета (2); книжка, бо я читав якусь книжку, в якій

*) Повість Серошевського.
2) Очевидно тому, бо думав, що джунглі гори.
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про нього була мова; амбасадори; конференція амбасадорів (часто чув
про нього); Історія Анат. Левицького; портрет Л. Д. в газеті; п., як
розмовляє з иншими; карикатура на нього; його карикатура в Szczutk y ;
високий чоловік рівнож на ім я Джордж; емеритура, бо він емерито-
ваний (!)

Дев ятьох не подало нічого.
67- Наполеон  Франція; французька революція (6); острів св.

Олени (4); похід на Москву; Москва (2); Березина; бій над Березиной);
Альпійські гори; Ваґрам; Єгипет, піраміди; Бонапарте; приповідка:
Наполеон Бонапарте має сподні подарте; історія; його статуя; його погруддя;
закручений волос над чолом; довгі чоботи, бо такі носив; портрет як
сидить на кріслі; маленький чоловік, як сидить (на образі бачив); стоїть
на покладі корабля (на картці); стоїть задуманий над берегом моря (до
образа Св. Олена*); нинішня постава тов. Вонсуля при здаванню
лектури; карикатура, яку я давніше бачив; війна, бо вів богато; санки, бо
втікав на них; упадок, бо впав; проф Ф.* з Перемишля, учив про нього;
точність і шановання часу.

Двох не подало нічого.
68. Тутанкгамен  Єгипет і Gazeta poranna (2); G. р., там вперше

прочитав про нього; Єгипет, Рамзес; мумія в домовині (2); його гріб (2);
фараон; Lord Carnervón; смерть, бо лучилася вченим; єгипетська
королева, бо було в часописях, що віднайшли тепер гріб єгипетської
королеви ще богатший від Тутанкгамена; жіночі строї париські a la Т.; видів
в Revue des Modes; краватка, бо є така краска; Турок, бо подібно (!)
звуться Турки; Турок, не знаю чому (2); Туреччина; турецький словар.

Одинайцятьох не подало нічого. Инші пописали: Тутанкамер Wiek
Nowy; Тутанк Гомер  Гомер; Туанк  гамен; Тунг танк Гамен  Турок;
Ту-Танк-Гамен  його... Ку-танк-гамен  хінська королева в Парижі з
рулєтою (!) на лиці; Тутакгамен; Тунг-ганг-гамен  Індіяни в Jook. Texas.

69. Ляфонтен байки (5); його байки (3); й. б., читав їх; байки
Езоп, Marie de France; філософ і байки; моя книжка з його байками; лекція
німецького (2); Франція; польська книжка; проф. Драґан; література;
українська література, Гребінка; Франція; французька революція, Ля-
фаєт, бо подібно звучить; Езоп; Krasiński; Глібів; Глібів; Грімм; Андерсон (!)
Глібів і Крилов; казки Гавфа; псевдонім La Fon Tamten, одно місто; же-
рело; фонтана; пульпіт (!)

Дев ятьох не подало нічого. Оден написав: Ля хонтен невиразна
постать. Ще один: Ляхонтен...

70. Л і н н е й  ботанік; термометр Цельзія, бо Л. змінив поділку
термометру Цельзія; оден міст (!); лиман (подібно звучить); конопляний.

Вісьмох не подало нічого.
А инші: 20 учеників написали: не чув, або не чув добре. Оден: Linneil; 

оден: Лімней;  чотирьох: літній  літо; вода (2); мій літній плащ;
оден: л і н н и й (!) полотно; оден: л і д.

71. Руссо  проф. Рудн., бо його називають Руссом (6); Руссо
і Кант (3); Кант, брали в німецькім (3); Кант (оба філософи); Конт (!);
Кант, Шіллер, Sturm und Drang; виклади пр. Рудн., бо я записував (2);
німецька література, бо про нього брали; Aufklarung, бо се проходять
в німецькій літер.; німецьке; нім. читанка, бо там читали про нього;
проф. Р. питає німецьке; проф. німецького в Коломиї; година
німецького (2); німецька задача про Русса; Франція; філософія; французька
революція; товпи кудись біжать, бо він їх спонукав до того; поворот до
природи; природа, ліс, про що згадує Руссо в своїм творі; його погляди
на природу; Discours sur les Sciences et les arts, Umowa społeczna* вполь-
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ськім перекладі; Emile або про виховання; його твір, недавно у тов. В.
огляданий; росіл.

Оден не подав нічого.
72. Грушевський  його портрет (3); історія (5); Історія Грушев-

ського (7); шеститомова Історія; книжка; велика книжка; груба книжка;
Культурний і національний рух на Україні" (2); Україна в рр. 1918

1919; моя Історія України"; історик; Антонович, бо Груш, є його уче-
ник (2); Корду ба, Терлецькнй, Антонович; Центральна Рада (2);
Академія Наук в Київі; Львів, бо жив довго у Львові; книгарня Наукового
Товариства імени Шевченка; Просвіта", бо був головою сього (!)
товариства1); Олександер Кониський (!); виклади проф М., бо се я записав;
історія, Марія Стюарт; читав я довший історичний твір і поеми (!)
Словацького, Шіллера; Грушкевич, сторож.

Чотирьох не відповіло нічого.
73. Леся Українка  Оргія" (8); Вонсуль, нині говорив про

Оргію" (10); тов. В., бо нині мав реферат про Л. У.; Лісова пісня" (5);
Оргія" і Лісова пісня"; Касандра"; Літ. Наук. Вістник", де поміщена
Лісова пісня" Л. У.; лектура; Історія літератури Єфремова; поезія (2);

її образ (2); її фотографія за виставою (2); женщина; письменниця
женщина; портрет дівчини в народнім строю  гарний; панночка на ім я
Леся; тов. К.

Двох не подало нічого.
74. Соціологія  соціялісти (2); червоний стяг; французька

революція; латина, бо то лат. слово; якась (!) зв язь, немов узол; нарід (!);
нігілізм (!); книжка про соціологію; слово у книжці, читав се (!);
товариство, бо говориться в ній (!) про товариства; книжка під тою назвою;
фізіологія, психологія; бо ті слова однаково кінчаться; книжка Оеіасгоіха;
Грушевський; Куліш, бо він писав історію; проф. Др  бо він говорив про
се; тов. Лемека. з Пер., давав реферат; моя сестра; Росія; Петербург;
Джек Лондон, Żelazna stopa.

Аж дев ятнадцятьох не подало нічого.
. 75. Стратегія  Александер Великий (2); Ал. В., Наполеон;

Наполеон (3); Гінденбург (3); Вільгельм II; Хмельницький; Суворов на верхах
Альп, образ з Тредяківської галереї2), генер. Капустянський; Лакедемон,
бо там було багато стратегів; старинна історія; Старинности" Терліков-
ського; наука про Римлян з книжки Терліковеького; Історія Левицького;
Монголи в Польщі в Історії" А. Левицького з поясненням; Strategia
naczelne Kierownictwo ruchami całej armji ; війни і бої в Трилогії
Сенкевича; греки; філософія; Лахес Платона; Антигона (!); стратегічний; Гар-
кавенко, атлет; полководець на коні (2); кінь; армія; військо; на площі
військо в лаві; мапа; Карпати; Полісся, бо може оборонитися легко;
тов. Ґенко Врецюна, бо часто говорить про те.

Шістьох не подало нічого.
76. Сократ Апологія" (13); його погруддя; його портрет; його

пам ятник, портрет в Апології; проф. Л. перекладає Апологію"; проф. Л.;
суд в Атенах; Атени, аеропаг, отруя (2); чарка, отруя; його смерть;
неправда, бо його очернили; філософія; Платон; Лахес"; Аристотель;
Греки; грецька книжка; г. задача; (17); мінус достаточно; тов.
Максимович, бо він найліпше знає греку.

Оден не подав нічого.
77. Демокрит  Греція; Греки; грецький мудрець (але поставив

1) Помішав Просвіту" з Наук. Товар, ім. Шевченка".
-) Так і написав: Тредяківської.
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при сьому знак питання); грецька філософія; атоміст; злоба; критика;
чоловік (!); земля (!); демократ (3); Антей в Оргії"; бочка Діогена;
ідіокрит, зроблена мною похибка ще в VI класі.

Двадцять і двох не подало нічого. Двох написало: Домокрит 
Грека; Греція. Оден: Демокрик.

78. Молох  мідяна піч, фенікійці, смок; Біблія, бо там приходить се;
розжарене желізо; молот (подібно звучить); молоток; Іридіон", бо там є
подібне слово мотлох"; французька революція, бо вибухла посередно (!)
з причини матеріяльної нерівности; мотлох, бо мені причулося; Psychologja
tłumu; кретійський Мінос; молоко; євнух.

Вісімнадцятьох не подало нічого. Двох написало: молох; оден:
молот  коваль; оден: Воло х бог з грубим животом; вкінці чотирьох
взагалі нічого.

79. Астарте  богиня (2); богиня, подібна до Афродіти; образ
богині; Ваал; В., Грації; старинні богині; грецькі божества; Асирійці;
місяць, смарагд, смарагдова колюмна в її храмі; небо; Мойсей , бо там
приходить (4); Авірон, бо Авірон у своїй промові1) ужив такої назви;
Фараон" Бол. Пруса, бо там є про те бесіда; Герміон, оповід. Рудн.;

Спарта, однаке окінчення мають ті два слова; астри.
Вісьмох не подало нічого. Шістьох не написало взагалі нічого. Два

поклали:?; оден написав: не чув; двох: Астарт; оден: Астарта Франка
Мойсейц; оден: Астарда петарда, Штапгер1 2 3).
80. Ацтеки  Васко де Гама, якісь дикі люди; середуща Америка;

Мехіко.

Оден не подав нічого. Чотирнадцятьох не написало взагалі нічого;
оден: ?; оден: не розумію; оден: Адстекі; Десятьох: Адстекій, а з тих
2 подало: Дзвінок перервав мої думки, грека8); Wallenrad; пятьох: Ат-
стекій; оден: Атстекі; оден: Акстекій; оден: Атстетій; оден: Адскій.

Як судити з сеї анкети, то у наших східньогалицьких гімназійних
абітурієнтів обсяг знання не є великий, ані світогляд не широкий.
3 історичних і реальних наук є у загалу учеників деякі неясні обривки,
а тільки дуже мало з них виказують широкий світогляд і ясність апер-
цепції, очевидно тільки завдяки свому начитанйю поза школою.

При слові Молох тільки оден одинокий на 42 подав влучну
відповідь, при Ацтеках 4, при Демокриті 3, а з Ліннейом ніяк не могли дати
собі ради. Мали клопіт і з Гонолюлєм, але бо й Амундсен і Лойд
Джодрж і Тутанкгамен також не вийшли добре. Наші ученики переважно
незаможні, мешкають по дуже бідних родинах о низонькій інтелігенції,
де провадять більшу частину дня, книжки і читанки читають дуже мало,
актуальні справи проходять мимо них, книжок не купують, з бібліотек
переважно не користають, тож і вислідом всих тих наведених тут
обставин є мала уровень знання молоди, що вступає в пороги вищих шкіл!
Винен сьому безперечно й научний план гімназії, який замало узгляднює
теперешні духові потреби молодих людей.

При зображенні Львів" аж дванадцятьох учеників на 42 не подали
нічого. А прецінь всі вони Львів добре знали. Та є се тільки добре
звісна в асоціяції поява. Коли з яким зображенням є злучених дуже
багато инших зображень, то вибір між ними при довільній асоціяції
буває инколи в деяких одиниць дуже тяжкий, викликує заклопотання4).

1) В Мойсею  Франка.
2) Львівський еврей, який мав кинути бомбу на президента Польщі Войцєховського

у Львові 1924 р. Суд увільнив його.
3) Наступна лекція.
*) Jodl, ор cit. И, стр. 152 3, § 57.
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Міг-би хто-небудь зробити зауваження, що я давав ученикам замало
часу на асоціяцію при кождому поодинокому зображенні. Та на мою
думку пів-хвилі се зівсім досить на написання асоційованого зображення,
як се показалося при тих зображеннях, де майже всі ученики
асоційоване зображення подали, як хліб, Єгипет, хоробрість, еластичний, медвідь,
сніг, лікар, ринок, Руссо, Сократ.

Якби я був призначив більше часу при кождому зображенню, то була
небезпека, що ученики не були-би подавали своїх власних асоціяцій,
тільки підшіптувані товаришами, або списувані у сусідів, як се буває
з правила при вироблюванні шкільних писаних вправ. А тоді ціла анкета
не досягнула-б мети. Я волів тому, щоби деяка частина учеників не
вспіла чи не встигла подати ту чи иншу асоціяцію, ніж щоби мали собі
помагати44.

Все-таки, не буде воно без інтересу, думаю подати тут чергові
зіставлення неподаних асоціяцій. І так не подали нічого при зображенні:
1. хліб * * .

5. Волоська церква у Львові

8. Париж .
9. Ню-Йорк.

14. канат . .
15. томагавк .

22.

28. перший.

38. бебевх
39. гов .

. 1 ученик. 41. мотиль . 3 ученики
» 42. медвідь  1 »

43. кропива и

» 44. сосна . . п

. 5
» 45. щупак, щука п

. 12 46. Сагара 11

Я 47. діямант п 

48. прогулька п

»» 49. долар на 29 *

. 13
п »

11 50. сніг . . . . - 1 »

11 51. черепаха 11

11 52. Великий замок у Львові . 2 я

53. перстень , 2 »

» 54. гімназійна крамниця . . . 2 я

її 55. вижидання матури . . . . 3 »

56. вакації . 4 »

57. лікар . . 1 п

11 58. ринок 11

и 59. вежа . . 11

«» 60. иядик 11

я
61. війна . 5 11

. 2
її 62. Сибір . 2 11

63. Кавказ** Шевченка. . . . 3 11

64. чорнило . 2
11

її 65. джунглі . 7 1}

її 66. Лойд Джордж >»

» 67. Наполеон . 2 11

її 68. Тутанкгамен на 33 . . . . 11 п

69. Лафонтен . 9
11

. 9 її 70. Лінней на 12 . 8 11

її 71. Руссо . 1 11

. 3 я 72. Грушевський . 4 11

 3) 11 73. Леся Українка . . . . . 2 91

11 74. соціологія . 19 »

11 75. стратегія 1*

11' 76. Сократ 11

. 2 11 77. Демокрит на 37 . . . . . 22
. 10 11 78. Молох на 35 . 18 11

» 79. Астарте на 27 ... . 8
»

. 5 » 80. Ацтеки на 5 . . 1 *1

Чотирнадцятьох не написало взагалі сього посліднього слова, а прочі
перекрутили на ріжні лади.

III* Висновки* У людській свідомості нема, як се в першій частині
було сказано, таких поодиноких зображень, що там існували-б самі
про себе, не в тісній зв язи з другими, а є тільки цілості (громади) груп
зображень. Кожда цілість зображень творить окрему збірну одиницю про
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.себе, а ті цілості знову е зв язані між собою так само як поодинокі
зображення у своїх групах, звісними в психології законами стичности в
просторі і часі і законом подібносте. Вже Англієць Гамільтон в
половині XIX стол. вказав був на се, що зображення, які раніше були
частинами одної цілосте, змагають до взаємної віднови, себто викликують
одні одних. Від сього то психолога й походить, як вже в вступі
згадано, так званий закон цілости law of redintegration*)

Зображення, які є у людській свідомості, не знають спочинку, а за-
всіди є заняті: рухаються, змінюються, розкладаються на частини,
викликують певні наслідки, розбуджують у нас почування і стремління. Та
безнастанна праця зображень відбувається будьте спонтанічно (самочинно),
себто без ніякого наглядного внутрішнього чи внішнього імпульсу, будьте
під впливом подразнень. При тій то віднові зображень частина наводить
нас на цілість, річ на її прикмети або ужиток, на переживання, і людей,
які з нею стоять в якійсь-будь зв язи; певна частина простору і часу на
се, що звичайно у ній можна стрінути, дата на минулі події того-ж
самого дня, наслідок на причину і навідворіт; кождий предмет на його
ужиток, його походження, його судьбу; знак на те, що він означує, ім я
кождої особи на її характер, її суспільне та історичне становище і
взагалі кожде слово на його значення.

Зітавлення асоційованих зображень, вчинене щойно мною на основі
переведеної анкети, потверджує аж надто наглядно всі ті згадані
можливі віднови.

Та щоби здобутий анкетою матеріял міг справді послужити для
студій над душею української молоди, треба доконче перевести
аналізу асоціяцій по деяких напрямках. Передусім годиться показати, яку
силу при асоціації мали поодинокі змисли зір, слух, дотик, смак і нюх,
опісля закон подібносте, яку ролю відігравали почування і бажання,
спомини, переживання і рефлкесії, уявні зображення, вкінці рухові.і
естетичні враження. Не можна буде також мовчанкою поминути ті фальшиві
віднови, які потворились наслідком замалого або хибного знання і
непорозумінь, бо в психології також похибки є дуже навчаючим орудником
для пізнавання людської душі.

На сам-же кінець подамо деякі окремі замітки і висновки з анкети.
Природна річ, що зі змислових зображень подам тут тільки вибір

самих найхарактеристичніших, бо всі наводити не мало-би ціли. Вже в
зіставленні можна було замітити, що між асоційованими зображеннями
подавляючу перевагу мають звичайно зорові зображення, і їх є там,
за звісним психологічним твердженням, яких 8/ іо  9/10 усіх зображень.
Зате з зображень дотику, смаку і нюху я подаю всі, які удалося мені
виловити, щоби наглядно показати, як мало і тяжко ті змислові
зображення асоціюються.

Замітніші зорові зображення були-би отсі:
катедра в класі  жовта краска; замазане вікно коло катедри.
Амундсен  їде літаком (на залізниці); льодові криги (на фільмі); чоловік в

аероплані серед льодів.
томагавк  Індіянин з сокирою в руці; танець Індіян.
пильність  хлопець, похилений над книжкою,
зрада  темна, горбата, понура постать,
сповідь  свящ. Л., як сповідав тов. В.
вітчина  алегорична постать України на образку; погідне небо (не знаю чому),
зелений  зелена трава, паша, лука, сіножать, каштан; зелений стіл при матурі:

весна, природа в маю, дерево, сосонка, свічки на деревце, листя, папір, білий, жовтий,
гордий  голова вгору задерта.

11) Пор. Hamilton William, Lectures on Metaphysics and Logic. London 1859 60.
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милосерний  жебрак з простягненою рукою.
semper  головний дворець має у Львові напис: Leopolis semper fidelis.
спати  ніч, темнота, темно.
схід сонця  червоний, ч. краска, ч. луна, ч. зарево, ч. небо, вид сходячого

червоніючого сонця.
буря на морі  в кіні.
бебевх  дерево упало в воду; salto mortale; водопад Прута, будова мосту на Пруті,
гов  стара кобила; погонич здержує коні, візник з віжками, селяни на ярмарку,
в і с ь т а  кінь, візник, село.
мотиль  гарні пестрі краски, біла краска, рожа, цвіти, яблуня,
медвідь  бура краска, малий, кудлатий.
С а г а р а  жовтий хвилястий пісок,
діямант  блиск малого куска скла,
перстень  блиск персня на руці професора.
вижидання мату р и  зелений столик, а довкола нього професори; двері тої

салі, де питають.
вакації  схвильоване поле,
лікар  білий фартух лікаря.
весна  ясний день, зелень, трава зачинає рости,
и н д и к  червона хустка, довга шия.
війна  труп (бачив вбитого), образок війни (бачив такий).
Сибір  великі білі простори.
Кавказ" Шевченка  хмарами овіяні гори,

чорнило  покляпана бібула на катедрі, жид" на зшитку,
джунглі  в кіні.
Лойд Джордж  його карикатура в газеті.
Наполеон  його карикатура, довгі чоботи, санки; стоїть задуманий над берегом

моря (з образа).
Тутанкгамен  видів в Revue des Modes жіночі строї паризькі a la Т.
Леся Українка * гарний портрет дівчини в народньому строю.
С о к р а т  його погруддя; його пам'ятник.

Замітніші слухові зображе-ння були-б отсі:
Волоська церква  дзвін.
томагавк  пес, бо гавкає; пес, бо походить мабуть від того слова,
пильність  тато, бо все про те говорить.

Зображення Ь е п е злучилося майже з самими слуховими
зображеннями: відповідь одної дівчини; nota bene з Енеїди Котляревського,
або з зображеннями осіб, що того слова уживали: польський
шляхтич, п. король, оден священик, професор з Сянока, Єзуїт з давньої
школи і т. д.

спати  спокій, тишина,
буря на морі  шум.
бебевх  стук, шум, сильний удар, стовчення скла, падання каменя, гарматний

вистріл, гранат, великий галас.
гов  пррр!; кличу так до товариша.

Сюди належать, розуміється, всі зображення, викликані схожостю
вимови, як прим.: тапір топір, папір; кобра  Кобрик, корба, ко-
бальд; гордий  Гордієнко, Тарквіній Гордий; Гордий лев ;
сам Самсой*, b е п е село Бинява, bonum publicum; в а к а ц і ї акації; д ж у н г л і
джума, бо оба слова зачинаються на джу; Лафонтен  фонтана;
Лінней  лиман, ліпний (-льняний); Руссо  росіл; соціологія 
психологія, філологія; Демокри т демократ; критика; Молох  молот,
мотлох; А старте Спарта, астри; чорнило  тов. Чорний.

в і с ь т а  пісня укр. січових стрільців, бо в ній є се слово,
ринок  крик, сварка, гамір.
весна  ліс з пташками і їх спів; соловій лящить,
и н д и к  його свист (злиться), черкає крилом об землю,
війна  вибух амуніції, гук гармат.
Кавказ" Шевченка  декламація, хор Котка, виклад, Кавказ" Людкевича.

чорнило  стовчення каламаря на гімн, коридорі.
С о к р а т  проф. Л. перекладає апологію; мінус достаточно!
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Дотикові зображення:
кропива  жалить, пече, парить, пожалена рука, палець,
ринок  число на вікні в ратуші, що показує степені зимна *).
Сибір  велика студінь.
Молох  розжарене желізо.

Смакові зображення:
хліб  їв хліб, снідання, обід.
їсти  хліб, зупа, чоколяда, пироги, крамниця, Різдво (варять щось смачного), ма-

каран з яблоками, обід, снідання, друге снідання, борщ, поприкар, їда на столі,
щука  коляда ( св. вечір), бо тоді їсться.
Великий замок у Львові  прецлі, бо там продають,
гімназійна крамниця  булки, андрути, чоколяда, помадки, цукорки,
в а к а ц і ї  макаран, бо часто їм на вакаціях,
ринок  купую там фиги, там продають молоко, кишки.

Нюхові зображення:
сосна  церква, бо там чуемо запах кадила,
лікар  запах ліків,
ринок  запах цибулі,
весна  фіялка.

Коли досі наведені зображення були асоціяціями на основі
закону стичности в просторі і часі, то ті, що їх отеє наведу, е
зображеннями, що утворилися на основі закону порівняння. Та заздалегідь
треба нажаль ствердити, що тих зображень не зміг я найти багато.
Творення влучних порівнань се вже робота уяви (фантазії), тимчасом
у наших учеників на загал вона невелика. Із замітніших порівнянь
наведу отсі:

схід сонця  молодець,
мотиль  мале дівча.
м е д в і д ь  силач Богатиров; оден з моїх коломийських товаришів; руки тов. Д.
долар  польський золотий; дріжджі, бо долар дуже росте.
сніг  постать княгині Ольги в Ярославі Осмомислі" (біла і зимна, як сніг); біле

простирало.
черепаха  мушля; яйце; панцир; наладований віз; ліниві люди.

Високий замок у Львові  ратуш.
и н д и к  захмарений чоловік; бундючні люди; надутий; вахляр.
чорнило  комин.

джунглі  трава на українських степах.
Наполеон  нинішня постава товар. Вонс. при здаванні лектури (гумористичне

порівняння!)
Ля фон те н  Гребінка, Крилов, Глібів, Езоп, Krasicki, Грімм, Лндерсен, Гавер,

Marie de France.

С п л и в о м звемо такі два зображення, які немовби зрослися в одну
нерозлучну пару. Якщо з такої пари відновиться одно зображення,
то разом із ним відновлюється з правила й друге. Такою парою
зображень є приміром, у учеників вищих гімназійних клас: латина і грека
бо ті предмети в нас є майже кождого дня; бо одно по другім є в

поділі годин
перший  другий.
сам  сам-оден; сам сама само.

Ьепе  melius, optime; добре;
в і с ь т а  гейта,

долар  біржа.
чорнило  каламар, перо, ручка.

Привичкою мотивує оден ученик свою асоціяцію: міліон міліон
марок, бо призвичаєний був до того.

Була в мене надія, що піддавані мною зображення викличуть доволі
багато рухових зображень, тимчасом я знайшов їх відносно мало.

*) Змнсл температури зачисляється щей досі до змислу дотику.
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Є се безперечно уемна проява у нашої молоди, що у неї е за мало
хисту і охоти до пильного спостерігання рухів і на мертвій і живій
природі. Рухові враження, що є жерелом і причиною рухових зображень, не
мають видко все достатньої сили, щоби захопити собою душу нашого
хлопця, щоби стати змістом його свідомосте. З сього належить нам
зробити висновок, що на рухові враження при наукових дослідах і пробах
з нашою молоддю треба зокрема звертати увагу, бо тоді зродять вони
і відповідні та конечні рухові зображення. Бо звісно, при дослідах і
пробах не вистачає дивитися, щоби бачити, де вистачає слухати,
щоби чути, тут треба пильно уважати.

Все-таки слід признати, що деякі ученики подали рухові зображення
дуже влучні, а подекуди завдяки живій фантазії навіть доволі
принадні.

Ось приміром:
буря на мор і корабель, яким кидав буря; хвилі, ударяючі о скелі,
схід с о н ця  виходить зза гори; мое ранне вставання,
м о т и л ь літають над садком, цвітами; я їх ловив; зганяють з капусти,
еластичний  балон, бо підскакує; гума, пружина, гімнастика; дансерка; пара

танцює вальса, театр, балет, біг.

З инших наведу отсі:
X л і б рух уст при їдженні.
Л ь в і в міський рух.
с п а т и моя рухавка перед спанням.

х о д и т и рух ніг підчас ходження; corso; вулиця, бо бачу багато ходячих; ноги, бо
ними ходиться.

б е б е в х впасти; дерево упало в воду; падаючий в бігу хлопчисько; купіль (як
скачу в воду).

гов орання, здержування коней,
в і с ь т а кінь скаче в бік; зачепив о стовп,
м е д в і д ь стоїть на задніх лапах,
щук а ванна, бо кидаємо її у ванну,
р и н о к рух і гамір.
и н д и к черкав крилом об землю; ходить по подвір ї.

Найбільшу скількість подали ученики тих зображень, яких жерелом
є спомини, переживання і рефлексії. І так вистарчило подати
ученикові зображення катедри в класі або бандузійського
жерела зГорація, щоби він собі тіригадав, що дістав двійку; схід
сонця нагадує йому Замкову гору в Галичі, бо там часто видів схід сонця.

З докладного зіставлення саме тих зображень, що є споминами,
переживаннями і рефлексіями, можна витворити собі деяке поняття про
світогляд нашого молодця, поробити висновки про його вдачу і напрям,
у якому формується тепер його душа. Тому я вважаю відповідним таке
зіставлення тут подати. На мій погляд воно є незвичайно інтересне.

Ф р а н к о похорон Франка.
Волоська церква у Львові-моя прогулька з Перемишля.
Л ь в і в король Данило; українсько-польська війна; мій приїзд на дворець з дому;

пригода з трамваєм; прогулька на Високий замок; загарбання Львова Польщею.
К и ї в моя купіль у Дніпрі; Аскольд і Дир; Володимир Великий.
Пари ж Міцкевич, бо там викладав про слов янські літератури; Р. J. паризький

конгрес. ^
Ню-йор к мій вуйко, бо там поїхав; стрий, бо там є; недалеко, де я уродився.
Г онолюлю мій тато, бо часто говорить про те; мій вуйко, бо їздив туди; мати,

бо від неї чув я про се місто.
Є г и п е т знищення флоти Наполеона; бачив в кіні мешканців.
І н д ії Гіндукуш, убійник Індійців; Колюмб (відкрита Америка); фотографія доньки

инд. священика, яку бачив; читав про дорогоцінні храми, про факірів; бачив в кіні Індії.
А м у н д с е н великанська складка Американців на його відшукання,
хоробріст ь Слово о п. Ігоревім; бої у Львові і під Львовом в падолисті 1918 р.

я виратував потопаючого на ставі.
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м і л і о н  слова Міцкевича: Ja jestem milion,
зрада Чехи в світовій війні; розстріл одного Українця,
віт чи на слова з Мойсея": І не взяв отсих гордих...
в и с о к и й чоловік з мого місточка, мій брат Іван,
перший перші Запоріжські ігрища* на площі Сокола Батька",
с а м нічна тишина, я сиджу при лямпі, читаю книжку; сиджу десь в лісі, тоді чуюся сам.
b е п е професор з Сянока, оден священик, що все того слова уживав; відповідь

одної дівчини.
х о д и т и дорога у моїм ріднім місточку.
схід сонця ранок на селі підчас вакацій; гірський краєвид підчас сходу сонця

на вакаціях; оден літній ранок; Замкова гора в Галичі, бо там часто видів схід сонця.
буря на м о р і Робінзон Крузо; Ісус Христос на озері підчас бурі; потопаючий

Титанік; козаки на човнах, напереді Гамалія; дідо, бо плавав на морі; Джек Лондон, бо
описував; Іртиш", російський корабель на Чорному морі.

г о в бандити; вакації; стація Рогатин (так закричав хтось).
вісьта я повозив кіньми, коли зачіпили о стовп; мій кінь Іцко", котрого я так

називаю; як возив снопи на феріях.
мотиль учитель в комедії І. Франка Учитель*; вуйко, бо любить ловити; Сераки

горішні, де я їх ловив; мій огородець, бо там ловив.
м е д в і д ь - Захар Беркут" І. Франка; особи Максим і Мирослава, лови на медведів

звідтам: читав в W. N. про напад на одного пана з псом; оден з соїх колом, товаришів;
Гете, Франко.

кропив а будзи, бо раз попікся; маленькі червоні міхурчики; Австрія, бо робила
убрання з кропиви; мій збір кропиви 1919 р.

с о с н а відбудова нашої стодоли; гойданка, прогульна в Карпати; їзда домів
сосновим лісом, родинне село Вістова; велика смерека в Камінці Струмиловій в домі, де я мешкаю.

щук а брат ловить риби; еврей продавав на ринку; ловля риб в ріці в Серпках;
ріка де я раз ловив; щука, яку зловив брат.

С агар а читав про їзду балоном над нею; Карло Май.
д і я м а н т перстень одної панни, бо чванилась ним переді мною; индик, я читав,

що индик ликнув діямант.
прогульна я з товаришами на вершку гори сього ранку на прогульці; Високий

замок, Стрийський парк, Чортівська скала, Бубнище., Маківка, Спас, Карпати, дорога
під Шпицями, вузькоторова залізниця, товариші, пластуни.

долар О., бо я у нього позичив; Пайкарт, бо підроблював.
черепах а колосальна черепаха, про яку читав в W. N. Високий замок у Львові

Лев Данило, копець на ньому, пара, що там сповнила самогубство; моя укр. задача у
класі; Хом'як в Карпатах; польсько-українська війна; крадіж цвітів з кльомбів.

п е р с т е н ьі  убираю на палець перстень батька; Маковей, одна панночка, Der
Ring des Polikrates.

гімназійна крамниц я Трач і його здирство, Бедрило, Ластовецький.
вакації прогульна і відвідини знакомих, Дністер, купелі в воді, їзда на лодці,

лови в лісі, пластовий табор, Гель.
л і к а р моя операція, спомини Вересаева, др. Куровець, що лічив мене на тиф.
и н д и к товариш з Перемишля; в Харкові маю товариша, що так називається; ма-

настир в Готові, давне подвір я в Залукві.
війн а укр. війна на вул. Львова; п.-укр. війна; Перемишль, Joffre; Москалі, російська

офензива, більшовики, знищений Делятин, Посада хирівська, Белз, Війна і мир"
Толстого, Летивітер у Хуртовині" Крушельницкого, французька революція; бавився в війну
паперовим військом.

С и б і р Anhelli, поезії Т. Шевченка, дідо, що його мали Москалі вивозити, Яр.
чоловік, що вернув з Сибіру.

Кавказ" Шевченка ~ За горами гори, хмарами повиті"; проф. Грицак з
Перемишля.

чорнило нинішнє correctum, письмо, вправа, чорнило під лавкою, яким на
першій годині писав.

джунглі Кіплінг, Рабіндранат Тагор, Skarbnica Polska (там читав про Індії),
Ріккі-Тіккі-Таві, Братя Мауглі.

Лойд Джор д ж конференція амбасадорів.
Наполеон французька революція, Єгипет, піраміди, Москва, Березина,

Альпійські гори, Баграм, острів св. Олени.
Тутанкгамен - вперше читав про нього в Gaz. Por. Lord Сагпегѵоп.
Ляфонтен лекція німецького; моя книжка з його байками.
русе о Aufklarung з нім. літератури; його твір недавно у тов. В. огляданий, Emile

або про виховання;
Грушевський Львів, бо жив довго у Львові; Україна в рр. 1918 1919.
Леся У к р аї н ка  Лісова пісня", Оргія", тов. В. говорив нині про оргію.
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соціологі я  Джек Лондон Żelazna stopa"
с т р а т е г і я Війни і бої в Трильогіі* Сенкевича, Монголи в Польщі, Карпати, Олекс.

Вел., Наполеон, Гінденбург, Вільгельм II, генерал Капустинський.
Сократ Апологія Сократа** Платона (саме тоді ученики читали) грецька книжка,

чарка, отруя, його смерть.
Молох мідяна піч, Фенікійці.
А старте Faraon  Пруса, Герміоне* Рудн., Мойсей  Франка, Асирійці,

смарагдова колюмна в її храмі.

Не менше богатим і інтересним буде і зіставлення рефлексій, що
ученики нав язують до поодиноких зображень. Є се гарне свідоцтво про
вдумливість нашої молоди.

х л і б чорний, бо такий часто наші люди їдять.
Іван Франк о критик, велика працьовитість, мій майбутній реферат про нього.
Волоська церква у Львов і переслідування Українців.
К и ї в шкода, що тепер не є столицею України.
Пари ж деморалізація, мода, атеїзм, осідок розпусти, зіпсуття, веселе життя, кабарет.
Г онолюлю  дикість, дурний чоловік, некультурний, уособлення неозначеного

(неясного мені) екзотизму.
І н д і ї багатство, збиток.
Амунд сен розвідка про його подорож, даремна його подорож, стремління людий

до пізнання природи.
канат-ненаписаний ще словар.
т о м а г а в к Май, бо писав повісти про се.
хоробрість - вітчина, сила, битва, бо в битві треба нею відзначатись,
пильніст ь дарунок, бо за пильність давали нагороди, добра нота, бо через неї

можна дістати д. н
зрад а смерть, бо за неї карають смертю; висільник, бо такого вішають,
в і т ч и н а хоробрість, зрада, dulce et decorum est pro patria mori, свобода, бо тісно

зв язані з нею.
г о р д и й дурак.
в и с о к и й високий до неба, а дурний як треба,
мило серни й Бог.
еласфчни й рухавка, бо вироблює еластичність; м'язи, бо хотів-би мати дуже

еластичні
п ер ПІД! й prior tempore, potior iure; перша класа, бо думається про се.
мілі он бактерії, бо є їх дуже богато; звізди на небі,
сам - сирота, карцер, егоїст, самостійність,
b е п е bene est pro patria mori; ubi bene, ibi patria (sic).
sem*per  лат. препарація, граматика, вправи для II класи, працювати (розум, все)

приносить користь.
с п а т и осінній дощовий день, бо тоді хочеться спати; вставати, бо хто лягає, той

мусить вставати; раннє вставання з ліжка.
б е б е в х несправність людий; словар, бо такі слова тяжко переводити,
в і с ь т а ліва рука,
м е д в і д ь незручність.
кропив а прикрість, ревматизм, муравлиний квас,
с о с н а кроква, бо з неї роблять крокви,
щук а меткість і справність.
діямант електричність, що пливе через уголь (стоплює діямант), проба робити

діяманти з угля.
долар Євреї на чорній біржі; книжки скалькульовані в доларовій валюті,
сні г магістрат (згортав сніг); робітники, що сніг згортають,
черепах а повільність, панцир, хрестоносці, ліра,
гімназійна крамниця паскар, паскарство, здирство, данина,
вижидання матур и яка праця, така заплата.

л і к а р смерть, бо деколи є її причиною; великі гроші, бо вів їх бере.
и н д и к индик думав тай здох.
війн а її нещастя, техніка (роз. воєнна).
С и б і р кайдани, каторга, заточенці.
чорнил о 10 сотиків за чорнило, не маю його.
Лойд Джордж самоозначення народів; Вільсон, бо оба вони є пам ятні

Українцям, нещастя Українців, справа Східньої Галичині, амбасадори.
Наполеон точність і шановання часу; упадок.
Тутаикгаме н смерть, бо лучилася ученому від нього.
Р У с с о поворот до природи, його погляди на природу, ліс, французька революція,

. Sturm und Drang.
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Г рушевськи й 6-томова Історія; Академія Наук в Київі.
с о ц і о л о г і я червоний стяг, французька революція, якась зв язь (!) (немов узол).
с т р а т ег і я Полісся, бо може оборонитись легко.
С окра т неправда (роз. на ньому сповнена).

Хотя й у я в а (фантазія), як я з довголітнього досвіду
педагогічно-дидактичного над нашою молоддю знаю, не е в нашій молоді зовсім
багата ані буйна, все-таки треба приглянутися бодай тим дуже нечисленним
об явам фантастичних зображень, які удалося мені вишукати з кількох
тисячок зображень, поданих сорок двома учениками на 80 понять.

с а м панна, котра все роздумує сама; самітній чоловік в кімнаті; аскети і пустинники;
Ьепе єзуїт в давній школі хвалить хлопця.
схід с о н ц я -схід сонця на морі.
буря на мор і перехилений корабель потопає.
медвідь дуб, а біля нього чоловік б ється з медведем; якісь таємні бори; лісна

гущавина, гори Карпати.
Сагара оаза, піскова буря, самум, верблюд, караван.
Сибір  сніжна рівнина.
д ж у н г л і якісь степи; дерева, а на них малпи; тигр у бамбусових лісах; вужі; життя

в джунглях; густо корчами зарослий простір.
Pyccó товпи кудись біжуть, бо він їх спонукав до того.

З почувань фізичних, і моральних наведу бодай отсі:

хліб біль, бо втяває при краянні хліба; голод.
лати н а-грозить мені двійка з латини: труд при перекладанні латини.
Іван Франк о Мойсей , бо дуже ним перенявся.
с п о в і д ь зденервування підчас говорення гріхів; нераз мав великий страх; жаль

за гріхи; мусимо іти на сповідь перед Різдвом.
в і т ч и н а Робінзон Крузо, бо тужив за нею; любов вітчини є щось найгарнійшого.
схід с о н ц я лінивство, бо не раз не хотів рано вставати; безсонні ночі; зимно,
буря намор і страх; нещастя подорожних.
б е б е в х біль,
гов переляк.
к р о п и в а попарення ніг; раз попарився, сміялися з мене; прикрість; нераз

малого страшили мене нею.
с о с н а деревце, бо свята надходять,
щука укушення, бо кусає.
С а г а р а горячі піски, спека.
прогулька німецька задача, котру я маю писати товаришеві,
сніг журба, що не буде льоду на свята.
Високий замок у Львові хрест нарисований на лавці коло стовпа,
вижидання матур и страх перед мату рою, дуже боюся упасти, напруження

нервів, радість по доброму допиті: кількамісячний відпочинок після матури; двійка з
латини; страх перед грекою.

в а к а ц і ї радість, що можу відпочити; ліжко, бо довго сплю на вакаціях,
л і к а р в понеділок мушу до нього йти.
весна совганка, бо на весну совганки нема.
Кавказ" Шевченка нераз боявся я питання.

Тутанкгаме н щось неозначене.

Еротичних почувань є дуже мало.

Високий замок у Львов і  панна; рандка 2), бо так звичайно було,
п е р от е н ь моя наречена, заручини (6); весілля, шлюб (4), одна панночка, панна (2).
вакації романс з одною дівчиною, одна панна,
вес н а кіт.

У бажаннях показались ученики цілком не вимагаючими.

Київ хотів би бути в Київі, бо ще не був там.
перши й перша ( добра) класа, бо думається про се.
м і л і о н  золотих, бо хотів-би їх мати.

J) 3 французького: rendez-vous сходини.
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n e p c t e h ь буду мати, як заручуся,
вижидання матур и ровер, медицина,
в а к а ц і ї фотографування, плавання,
в е с н а ситківка, прогульна в лісок.

Між поданими учениками 80 зображеннями, було безперечно чимало
таких, що могли розбудити у їх естетичні почування. Тимчасом
ученики подали таких дуже мало:

Волоська церква уЛьвові-стиль.
Киї в гарні церкви.
Париж вежа Айфля, Дувр, опис Парижа з Ляльки*, Бездомні люди",
милосерни й образ з дідом.
схід с о н ц я Дністер, а у ньому відбилося сходяче сонце; гірський краєвид підчас

сходу сонця; оден літній ранок; вид сходячого червоного сонця,
моги ль мотилі літають над цвітами.
щука, щупак коломийка, бо при ній ходять щупака"; щука пливе під

водою, а я дивлюся.

п рогулька ліс з пожовклим листям осінню.
Високий замок у Льво ві його вид, бо нераз його рисую; малі руїни коло

нього недавно думав про них; вид Львова з нього,
р и н о к бруд, погань, сміття.
С и б і р пустий, снігом покритий край.
Кавказ  Шевченка Грузинка на торзі, кавказькі гори.

Вже в першому загальному черговому зіставленні вказав я на ті
зображення, які ученики подали помилково будьто з гіезнання будьто
з непорозуміння. Тут наведу я кілька грубших похибок, які вказують,
що не оден молодець навіть, по виході з середньої школи, вступає в життя
з деякими невиліченими пересудами, хибними поняттями, легендами, що
инколи можуть хиба свідчити про його доволі грубе незнання, а то
й прямо дитинячу наївність. І так у одного ученика читаємо при Т у-
танкгамені турецький словар, а другого: хінська королева в
Парижі (!) з рулятою (?!) на лиці! А знова при Молоху кретійський
Мінос, Psychologja tłumu, євнух; при томагавку пес, бо гавкає, пес,
бо походить мабуть від того слова.

Тапір  ріка, бо се здається така ріка; козак українского війська у Львові; кінь, бо
він мав бути.

І н д і ї червоношкірі люди,
м е д в і д ь Микола Джеря (лови на медвідів).
С и б і р Полуботок.
Л і н н е й  конопляний; оден міст.
ринок у Львов і міський театр, бо находиться на ринку ).
Оден ученик не відріжняє поняття перстень від обручки, тож пише:

в обручці є діямант.
Оден йде за простонародним поглядом, що лікар може спричинити

недужному смерть, тому при лікарі подав: смерть, бо деколи є її
причиною; другому знов не подобається, що лікар бере високий гонорар за
свій труд: великі гроші, бо він їх бере.

Незавидні матеріяльні обставини, серед яких доводиться нашій,
переважно, селянській і дрібноміщанській молоді набирати середню освіту
в дорогому Львові, знайшли свій відгомін і в отсій анкеті: тільки у трьох
учеників злучилося поняття масла з поняттям хліб, бо й справді наші
ученики живуть переважно пісним хлібом. Иншому зображення хліб
нагадує голод, а дехто тішиться надією виїзду на ферії тому, що там буде міг
краще відживлятися.

Розуміється, що наші ученики, придавлені матеріяльною журбою про
хліб насущний, не виявляють ні дотепу ні гумору, всі вони є перед-

х) Тимчасом в ринку у Львові цілком ніякого театру нема, а міський находиться
в нншім місці. Замітно, що осьмак, який мешкав у Львові, міг таку похибку зробити!
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часно аж надто поважні. Тільки у одного найшов я гумористичне
порівняння товариша В. з Наполеоном ізза його постави при виголошуванні
реферату, а другий назвав свого товариша Т., управителя гімназійної
крамниці паскарем *), себто деруном.

Через недостачу відповідного інтелігентного середовища поза школою
і доброї лектури здобувають собі наші ученики поза школою дуже мало
відомостей. І так про Аіннея умів тільки оден одинокий ученик
сказати, що се був ботанік, а при Ацтеках тільки три подали влучні
зображення: Васко-де-Гама, Середуща Америка, Мехико.

Вплив нового польського наукового плану для історії, який наказує
всесвітню історію зосереджувати довкола історії Польщі, встиг вже за кілька
літ відбитися на світогляді нашої молоди. Коли оден з учеників подав при
зображенні війна Монголи в Польщі, так се очевидно відбиток тої тен-
денційности, з якою історію тепер нашим ученикам в середній школі
подається. При М о н го л а х забувся ученик-Українець за свою землю
Україну, через яку вела дорога Монголам в Польщу, та яка стільки століть
сусідувала з ними й натерпілась від них, а подає Монголів в Польщі,
де прецінь вони одинокий раз тільки були.

Недостача інтелігентного середовища, про яку я вже вище натякав,
є й причиною тісного світогляду, що так прикро дається відчувати
особливо у писаних вправах наших учеників. Се дається запримітити й тут.
Окружені в спольщеному Львові переважно чужим елементом, польсько-
єврейським, і виставлені на впливи чужого життя переважно нижчих
шарів населення, серед якого ізза незаможности на стаціях" живуть
і серед якого обертаються, не виплекують у себе інтересу до знання,
а з книжок і часописей читають спорадично те що їм сліпий
припадок подасть. Бувають се, як можна було тут переконатись, книжки
переважно польські, а з часописів львівській бруковий Wiek Nowy
і Gazeta Poranna'4. Звідси то походить, що ученик Українець з VII! класи
не вміє подати ню-йорських хмародерів, але подає drapacze chmur,
на стратегію подає дефініцію, виняту з польського підручника: Stra-
tegja naczelne kierownictwo ruchami całei armji , наводить численні
заголовки книжок і цитати з лектури польських творів і часописів.

Так тепер оформлюється душа нашого молодого покоління у Львові,
а не инакше й в цілій Східній Галичині.

З инших проявів зазначити годиться, що у психіці селянських дітей
сильно відбивається світогляд, винесений з рідної хати. Особливо при
таких зображеннях, як хліб, кропива, вакації, нагадались їм
зображення: жито, збіжжя, млин, мука, піч на селі, тісто, діжа; пожалення
кропивою, рідне село, жнива, ліс і т. и.

З професорів тільки оден одинокий професор латини зайняв найбільше
свідомість учеників, і то з ріжних причин: бо питає завсіди препарацію,
бо стоїть все при питанні перед учеником, бо він лисий, бо говорить:
хлопці! або ай-яй-яй!. бо боюся двійки з латини  і т. и. Таких
учеників знайшлося аж 16 на 42.

На 42 учеників тільки оден знайшовся такий, що протягом півмінути
подавав при неодному зображенні кілька асоційованих зображень.
Є се саме той ученик (ГумецькийВ.), якого записку я тут-же на початку
вповні подав. Таких умів взагалі нема багато, бо до легкої спроможно-
сти асоціювання вимагається не тільки вродженої спосібности, але й

3) Слово паска се часто галицький термін з воєнних часів. Паскарі, Kettenhandier
(пасок Kette) се ті всі несовісні торгівці, які підбиваючи ціну, перепускали через свої
руки товари, заки вони дійшли від джерела до споживачів.
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широкого знання, а передовсім волі. Хотя й не все. Вправлений
парламентарна або військовий агітатор асоціює лекше, ніж спокійний
кабінетний учений; чоловік подразнений алкоголем, нікотиною, або яким
сильним почуванням (афектом) попадає в стан легкої віднови і асоцію-
вання понять, а вже в сні або гарячці гонять зображення за собою
навипередки1).

ЯкГлегко в ученика Г. відбувалася асоціяція, се я хочу виказати на
кількох зразках, винятих з його записки.

І так:
латина двійка і римська тога і труд при перекладі,
сам  ніч, тишина... я при лямпі читаю книжку.
Єгипет  постать сфінкса, фараон з фільму Sklaven Konigin
в і с ь т а  фільма, хлопський віз, село.
долар  чорна біржа, жидки з вул. Райтана, знак.
Високий замок у Львові  копець на ньому, пара, що там сповнила

самогубство.
шкільна крамниця  кімната, ляда, особи,
вижидання матури  проф. Л  страх перед грекою.
лікар  білий фартух лікаря, бородата голова, запах ліків,
и н д ик  захмурений чоловік, ніс индика.
війна  мобілізаційний плякат, генерал,
джунглі  Р. Тагор, Кіплінг, Мауглі, тигр.
Лін не й  ботанік, термометр Цельзія, бо змінив його поділку на термометрі.
Г рушевський  історія; Марія Стюарт, бо читав довший історичний твір, і М.Ст.

в літературнім обробленні.
стратегія  Суворов на верхах Альп, Гінденбург.
Астарте  місяць, смарагд, смарагдова колюмна в її храмі.
Молох  мідяна піч, Фенікійці, смок.

А як біля сеї записки поставити другу записку, ученика О. П., який
на 80 зображень зумів подати ледви 25 скромненьких асоціяцій, так
приходимо до одного замітного висновку: сьому другому ученикові О. П.,
який стояв прецінь із своїм товаришем, В. Г., на одному щаблі образо-
вання, а віком навіть одним роком його перевищав, недоставало підчас
анкети одної конечної вимоги для асоціювання зображень, недоставало
волі. І ся недостача волі є на жаль не тільки пагубною хибою
нашої молоди, але й нашою загальною національною хибою, і тому ми,
подібно як сей ученик, виконуємо, і то навіть недостаточно
виконуємо, ледви одну дрібну частину наших обов язків.

На кінець зазначую, що я навмисне, з повноюсвідомостю,
не поробив усіх висновків, які можна-би ще поробити на основі будь-що-
будь досить багатого матеріялу, здобутого з анкети, полишаючи се усім
тим нашим землякам, що для сеї дуже важної ділянки психології
почувають живий інтерес.

F. Jodlf ор. cit., II, cę. 153 і 154.
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