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Давно ое діяло ся— на роз- 
евітї VIII. столїтя. Войовниче нлемя Мав 
рів підбило у кровавих битвах цілу 
Еспанїю. Лише жмінка катальонских 
вигнаньцїв, що схоронили ся в дріму¬ 
чих лісах високих східних Піринеїв, 
не хотіла признати пановапя невірних. 
Славний вожд сього малого племена 
Марк Альмоґабр зорґанїзував між сво¬ 
їми земляками партизаньскі чети „ґве- 
рільясїв*\ які непокоїли вічно своїми 
успішними нападами мавританьских 
завойовників. Ціла Катальоиїя дивува¬ 
ла ся хоробрости отсих верховиньцїв 
ііотомків Баксїв а деякий час вони ві- 
догравали в визвольнім русі ролто За- 
порожської Січи на нашій Україні або 
Чорноюри у південній Славянщині. От 
сі верховиньці творили громаду пасту¬ 
хів, що займаючи ся супокійно годі в- 
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лею худоби та ловами звірів, зуміла 
рівночасно оборонити мечем свою иеза 
висимість та вільність перед Маврами 
а потім перед еснаиьскими королями. 
Коли Людвик Побожний, син Карели 
Великого ведучи лєґіони франків зай¬ 
шов в гірську долину західних Піре¬ 
неїв, та відпер МаЕрів в цілім ряді 
битв за ріку Ебро, дав йому Марк 
Альмоґабр зі своіми дружинниками ак¬ 
тивну поміч.— Так розповідав народ¬ 
ний переказ. 

Після сього переказу подару¬ 
вав син великого завойовника народів 
Людвик Побожний сьому нлемени хар¬ 
тію свободи на вічні часи і велів наз¬ 
вати долину, в якій віднїс побіду біб¬ 
лійним іменем ,,Ендор'*, а на знак сип¬ 
аї сіавної побіди прибив на високі# 
скелі Воет величезний желїзний пер¬ 
стень, якого сліди мали удержати ся 
ДО ІГЯНЇШНИХ днів. 

Ось така то істория довстаня 
маленької піренейскої републики, що 
мізнійше стала звісною під іменем Ан- 



дорн. В часах кровавих вози і а межи 
усобиць, що знищили сусідні держави 
оставала ся гірська рви у олива ізольо¬ 
ваною та нейтральною. Великі ґраф- 
ства Фуа і Урґельеке опікували ся нею 
а протекторат сей перебрали ио тім 
Франция та Еспанїя. Під їх протекто¬ 
ратом живе маленька републїка Анн- 
дора мирним трудовим житом ужедва- 
нацять століть, та чудуа досьлїдників- 
етноґрафів своїм питомим консерватиз¬ 
мом. Мінїятура мов гніздо ластівки 
приліпила ся до ґранїтних скель і не 
наче но приказу долі заховуа ще і до¬ 
сі таз мішці давної минувшини. Андо- 
ра—образок сього ладу, який істнував 
в давких часах і відзначав ся вільни¬ 
ми громадами, що володіли спільно до- 
околочннми лісами, полями та гірски- 
ми багатствами, та виражав ся нату¬ 
ральним господарством, природним 
правом, патріархальною властию. а та¬ 
кож простими відносинами горожа н, 
ікі зорганізували ся в боротьбі за іст- 
іоваїю у ві льн ії ассоціяциї, основані 
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і! а нрінціиах солі'да рности і * г. заїм мої 
помочи. В Андорі заховала ся і досї 
демократичність та рівиїсть. Всі горо¬ 
жами вільні та однаково шанують оден 
другого. Там не маз місьця нї гізрар- 
хі'і нї пошанована визшої ранґи. Те- 
нерішний президент або ко нсуль*) ре- 
нублїки може стати завтра простим 
хліборобом або і погоничем мулів. Кра 
ом поділенем на шість парусів*"*1) пра 
вить „Рада Долини вибирана мешка* 
цями на народнім вічу. Складаеть ся 
вона з 12 генеральних рядних і 12 
старших і молодших консулів та син¬ 
дика-президента Се з иравительствс 
Андори. Починаючи від синдика, а кін¬ 
чаючи на маленькім уряднику, сповню¬ 
ють всі безплатно свої горожаньскіобо¬ 
в'язки перед маленькою вітчиною. 

Андоряни живугь в многім луч- 
ше ніж їхфраіщуські та еспаньскі су- 
еїдгі—селяни, мимо сього, що їх кра 

*) В зпачіню римськоьо консули. 
Повітів, 80—100 км. 

88
:

 



ЗНАХОДИТЬ ся в непривітних горах, де 
нануз більше нїж пій року остра зима. 
(Рспублика лежить біля 2000 метрі* 
паї поверхнею.моря . До сього стану 
причиняють ся дві обставини. Брак по 
датків і мілітаризму та державний со- 
циялїзм. В Андорі контрулюз ораЕі- 

тельство крамниці, коріїши, склепи, з 
мисом, ресторани, антики, а навіть ме- 
ДИНИНСЬКУ поміч-; на все те наложене, 
♦еїбчу тарифу. Таким чином не має 
там місця для гандльованя та спекуля¬ 
ції на шкоду жптзвих потреб наееленя. 
Цілий"край покритий еїтю кооператив¬ 
них орґанїзацій ріжнородних нродук- 
жяйнихта конеумцнйних спілок. Прин- 
ціп републики: Всі за одного оден за 
всіх. 

Андора маз народну мілїцню, 
щоби охоронити територію долин від 
внїшних ворогів. Всі мущини від 16. 
року житя узброюють ся своїм коштом 
і творять певну оборонну силу В І ТЧИ Б в 
Міліціонери визначали ся при кінці 
XVIіГ. та в середині* XIX- ст., від- 
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бивігш своїм оружєм напад еепаньских 
війск. їх хоробрість признав навіть 
великий вожд Наползон Бонапарте, о- 
голошуючи свій протекторат над репуб- 
лиісоіо та посилаючи до неї свого иов- 
новласпика Віґз. В Амдорі не маз 
крайної нужди—тому й проступків не 
богато; зона не послугузть ся ,,орґа- 
нїзованою иімстою—називаною спра- 
ВИДЛПВОСТИЮ“ і обходять ся без всякої 
карної системи не знаючи нї катів, нї 
жандармів, нї тюрем... Правда були 
часи коли іетнувала в Андорі по ес- 
папьекому звичаю кара смерти для 
вбійцїв—ґаратованз*) при помочи зелї- 
зного нашийника. Сай варварський зви¬ 
чай перейшов в область давної ми¬ 
нувшини. Старі люди в Андорі памя- 
тають ще ті часи, коли там не знай¬ 
шов ся вже охотник виконуваня смерт¬ 
ної кари. ГІравительство републики, 
не признаючи тюремної кари почало 
вводити остракізм. Француський нись- 

*) задушене. 
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менник Гі де Мопасан .розповідає в 
Хе ргі$оппіег Аг Моаасо' про анальоґічний 
випадок в князівстві Монако: коли у- 
убийника своої жінки засудили спершу 
на кару смерти, а потім ізза недоста¬ 
чі ката замінили її на досмертну вяз- 
ницю, а тому що се коштувало гроші 
державу, яка не удержує ні тюрем,- ні 
сторожі—— рішили його вигнати. 

Андора складаєть ся з ряду ма 
леньких місточок, що пригадують швай- 
царські села. Ховають ся вони в кіт- 
линах у ніднїжа виеоких гір. Північна 
часгь републики схожа в літі на гарне 
альпейське пасовиско, тому занимають 
ся тутешні мешканьцї виключно годів¬ 
лею худоби. Полуднево-західна часть 
має ніжний клімат та південну фльору 
Тому займають ся її мешканці виключ 
но культурою тютюнових плянтарій, о 
лив:г тц винограду. Тамошні краєвиди 
незвич йно гарні: долина покрита ярко 
зедекою ристинністю і перерізана рву¬ 
чим гірськими потоками кругом ви¬ 
сокі вершки з руінами ромапьских кап 
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лиць, та старанних замків, а на овидї 
виринають білосніжні шпилі Кома- 
ІІедроза, Естанїйо і Казаманїя. 

Граничне з Катальонїею містом 
ко Сен-Жулїя-дель Льорія являзть ся 
центром апдорської індустриї і торгов- 
лї. Мешканці продають худобу, шкіру, 
вуженину, овечій сиріиньші продукти 
домашнього виробу, одержуючи за те 
від Катальонцїв мануфактурні товари: 
вино збіже, нафту іти. Тут розвине¬ 
не сильно пачкарство. Богато селян жи¬ 
ве лише із сього ризиковного ремесла 
доставляючи в сусідні держави тютюн 
та сірники, фабриковані в долині. Ес- 
паньські та француські власти перес¬ 
лідують дуже контрабантистів, але ні¬ 
мо не може відобрати їм охоти до сьо¬ 
го небезпечного ремесла. Від XVIII. 
ст. вій тло воно там в жите, ставши 
традицініним. Всі андоряньс^і верхо- 
впньцї взагалі є простий, симпатичний 
народ. Туристів приймають вони радо 
та гостинно. Останніми роками відві¬ 
дують Андору чим раз більше Евро- 
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иейцї, головно Англійці. 
Тепер проект}зть ся переведене 

через Андору електричної зелїзницї, 
у ладжене в Ескальдас, де находить ся 
зелізні та сірчані жерела, санаторні, 
а рівночасно й дому для гри вроді мо- 
накійского. Але андорське правитель- 
ство не дає доки що на се иозволеня. 
Воячи ся європейського впливу, волі¬ 

ють Андорцї жити скромно серед своїх 
гір та лісів, не користуючи ся богатьо- 
ма вигодами цївілїзованого громадянь- 
ства, але й не знаючи його неґативних 
сторін. 

На обичаях, звичаях і традиціях 
Андорцїв видко глубокі сліди середних 
віків, і ніякі нові струї до них не за¬ 
пливають. Все неначе зачароване спить 
в якімсь таємничім сні серед труду і 
повної ідилічної гармонії окружаючої 
природи. 

Француський етноґраф Кастільон 
говорить ,.Все лишило ся незмінене в 
сій долині, бо починаючи від VIII. в. 
вона допняла вже мети всякого громи- 
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дяньства: задоволепя всіх для всїх“. 
Ось така то маленька Андора. 

Микола Музгль. 



З калі, у. н. С. 1914. р. 

ЯКІ ТО 9 НАУКИ НА СЬВІТЇ. 

Розум людський стремить без- 
внинно до того, щоби пізнати всї тай¬ 
ни окружающої нас природи, розслїди- 
тп по ЗМОЗІ всї надземські сьвіти, всї 
надприродні річи. всі прояви люьдско- 
го духа і взагалі усе те чого чоловік 
не знає, а бажав доконче знати, щоби 
заспокоїти вроджену собі цікавість. Як- 
довго істнуе на з‘мли чоловік, так дов¬ 
го ворушать його мозок найріжнород- 
н їй сі її циганя, на які він шукає від¬ 
повіді! ,де тільки може. 

Коли чоловік жив ще у дикім 
стані, то його сьвітогляд 6\в тодї ду¬ 
же обмежений; його цікавили лише 
такі річи. З КОфііМЙ ВІН 6е-Зі10СЄрЄДН0 
стикав ся. Т; к мііпа.іи сотий і тисячі 
літ, а первіетппй Ч їЛОВІК журив ч-я 
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тільки тим, як прокормити та зодягну¬ 
ти себе і хвою родину, як захистити 
своє примітивне житло перед хижими 
зьвірами чи лютими сусідами, як за¬ 
безпечити своє тіло перед ріжнордни- 
ми недугами або й смертию. Силою 
житєвих обставин чоловік мусів нераз 
передумувати над такими річами, кот¬ 
рі йому були може й нелюбі, але ду¬ 
мати було-конче треба, бо й жити хо- 7 
тіло ся. От таким то способом прихо¬ 
див чоловік до знаня, що ставало йому 
на поміч у всіх потребах житя. Думка 
родила думку, думки пере: одили в ді¬ 
ло, в практику і первістнмй чоловік-ди- 
кун став поволи цивілізувати ся. Те 
знане, що він собі придбав протягом 
свого житя, уділяв умираючи свому 
синови чи другови, той знов докладав 
до сеї спадщини по помершім щораз 
нові цеголки, набуті власним досьвідом 
і так протягом довгих віків людське 
знана постійно розвивало ся, немічний 
дух скріплював ся і згоди чоловік по 
чав уже сягати думкою вширшій сьвіт. 
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цоза звичайні потреби буденного жи- 
т Найшли ся люди, котрі те розсипа 
не по сьвітї знане стали порядкувати 
укладати в певні системи і от —зяви- 
ли ся на сьвітї осібні науки! 

Кождому з нас легко догадати 
ся, що в початках людської цивіліза¬ 
ції наук було дуже мало і вони не 
стояли на тім степени розвою, що в 
тенерішних часах. Се особливо треба 
сказати про ті науки, котрі дух люд¬ 
ський творив та конбінувавне на під¬ 
ставі досьвідів практичних, але на під¬ 
ставі ріжнвх мірковань теоретичних. 
З тих то причин деякі старинні науки 
були дуже дивоглядні * та баламутні і 
вони не принесли людскости великого 
хісна .їх заслуга лежить хиба в тім, 
що новожитним ученим иосл ужили 
вони за жерело, чи радше за товчок до 
дальших невсипущих научних досьлї- 
дів, котрі, кінець кінцем, принесли 
людству нинїшну культуру. 

Теперішна культура не прий¬ 
шла до час так легко, якби то неод- 
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кому здавало ся... Вона прийшла по 
трунах! Тисячі, ба й сотки тисяч лю¬ 
дей віддали своє жите чи то при всі¬ 
ляких научних досьвідих, та винахо¬ 
дах. чи таки в обороні самої науки. 
Не місце тут розводити ся над тим', як 
повстали всякі науки, скільки треба 
було часу на допроваджене тих наук 
до теперішного цвитучого стану, скіль- 
к г віків мордував ся дух людський 
над їх видосконаленен. Для нас виста- 
не сконстатуватй, що на сьвітї е дуже 
бокато ріжнородних наук, що деякі з 
них вже зовсім ноугіадали, що на їх 
місци виросли нові, які заедно розви¬ 
вають СЯ, ЩО ДУХ людский ніколи не 
спочиває, але творить все нові і нові 
річи. 

Подаю і і! Поппзше НОаЗО) чнин 
єн !С є.гдіх наук. м:і мали на примі- 
тї заінгересув?ти ваших читачів сими' 
науками. Не в тім річ. щоби КОЖ .Пі! 

з нас мав тих наук учиш ся, бо се 
навіть неможливо зробити одній люди¬ 
ні. але пізнані ріжяороднї науки з і- 
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М0НИ — нікому чейже не пошкодить... 
В тій одже надїі, що альфабетичний 
виказ всіляких наук стан© декому в 
пригоді, цусказмо иоіизюу нрацю в 
сьвіт і просимо вибачати, як що може 
не до ладу. 

При чнтаню сього сиису просимо 
по кождім слові, що надруковане на 
початку кождої стрічки товстими че¬ 
ренками, додати слово- мнаука“ (зсли 
його нема написаного), яке ми майже 
всюда ізза недостачі місьця умисно 
пропускаємо.*) Отже треба читати т?к 
аґрономія —наука иро управу рі- 
лї; і т. д. аж до кінця. 

аґрономія — про управу рілї. 
аереольоґія — про воздух. 

'(* Деякі елова (їх не богато) н$ 
вимагають по собг бракуючого елова 
наука} та сього вже легко догадати 
ся гз змгету цілого реченя. 
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Аеронавтик а—про воздухоплавство 
Аеростатика—кро рівновагу возду- 
ха. 
Акустика — про голос. 
Альґебра — частина матиматпки, 
що займаз ся розвязуванзм зрівнань; 
числена буквами. 
Альхемія —середновічна наука що 
мала на діли неремінити усї тіла в зо¬ 
лото 
Анатомія — про будову і складо¬ 
ві частини тіла. 
Анґіольоґія — про кровоноеьнї 
посудини зьвіринного тіла. 
А нттроноґенїя—про початок чоловіка 
Антропльоґія — про людий взагалі. 
Антропометрія — про номіри 
на людскім тілі. 
Апольоґетика — наука, що зби- 
ваз закиди, звернені проти християн¬ 
ської віри. 
Арахнольоґія — про науки. 
Аритметика — про звичайні числа 
Архиоґраф ія—про старинну штуку 
Архиольоґія — про старовину. 



19 - 

А р х і т е к т он і к а , (архітектура) — 
про будівництво, штука будована. 
Аскетика — иро чесноту. 
А С Т р О Л Б 0 Ґ І Я — про ВИЛИВ' зььізд 
на людську долю. 
Астрономія — иро зьвізди. 
Астрофізика — наука що займав 
ся описуванам поодиноких зьвізд. 
Атомістика —наука, що приймав 
істнованє атомів. 

Б 
Б акт еріольоґія — нро бактерії. 
Балістика — нро те, які дороги 
відбувають киненї або вистрілені тіла 
Бальне ольоґія — про купелі. 
Бальнеотехніка — про закла¬ 
дам і ведене купелий. 
Батометрі я —про міряна глибини 
Біблїоґрафія — опис книжок, на¬ 
ука про книжки і їх переховувана. 
Б іольоґія — про розвиток (живо¬ 
тин) і жите. 
Біохемія — хемія пристосована 
д# житевих прояв. 
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Ботаніка — про ростинм. 
Вухгальтерія — книговодство 
наука про ведено рахункових книг. 

В 
Ветрмнария — про недуги і лї- 
ченю зьвіряг та худоби, шкода‘вете¬ 
ринарів. 
Булька нїзм — иро поветано і дї- 
лано вульканїв; дїяльнїсьть усіх лявів 

Гаґіольоґія — про сьвятї річн і 

житопись сьвятих. 
Гармоніка — про музичну Глрмоїю 
ГеОраїка — наука що заммао ея 
оврейеким народом. 
Г е лі мцонтрічна система 
— наука, що сонце є осередком сьвіта 
Гематольоґія — про кров. 
Гемосстатика— наука нро те, 
як здержувати кров. 
Геральдика— наука про юляхецкі 
відзнаки (герби). 
Гіґіє н а — бережено здоровля. 
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Гіґрольеґія — яро вохкість 
воздуха. 
Гідравліка — про рухи течей. 
Гідроґрафія — про моря, озера 
і ріки. 
Гідродинаміка — про руци тне- 
ненз та рівновагу течий. 
Гідрольоґі я — про води особливо 
мінеральні. 
Гідромантия — ворожене з ве¬ 
ди. 
Гідростатика — про рівновагу і 
тягар теч ой. 
Гіпнотизм — про гіпнозу; обяви 
гіпнози. 
Гістодьоґія — про тканки і клі¬ 
тинки в тілі. 
Гялюрґія — хемія скла. 
Гомілетика — про складанз про¬ 
повідей. 
Граматика — про мову. 

Ґ 
Ґ е о ґ єні я — про повстанз землі. 
Ґеоґнозія — наука про те, що внут^ 
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Геоґрафія — про зверхний виг¬ 
ляд землі; землипись. 
Геодезія — мірництво. 
Геометрія — про відносини і при¬ 
мети лїюїй, поверхні обему. 
Ґеостатика — про рівновагу ста¬ 
лих тіл. 
Геофізика — про сили що дїла- 
ють у нутрі землі. 
Гімнастика — тілесні вправи, ру- 
ханка. 
Гльосольоґія — про мови. 

Деманольоґія — про духи і їх 
зносин з людьми. 
Дендрольоґія. — про дерева. 
Дентистика — про недуги і лі¬ 
чено зубів. 
Дерматольоґія — про скірнї 
недуги. 
Десмольоґія — про вязн в людс- 
кім тілі. 



Десмурґія — про накладана не» 
ревязок. 
Десценденция про походженє, 
иотомства. 
Дидактика — спосіб научуваня, 
наука про те, як треба учити ся 
в школї. 
Динаміка — про сили, що викли¬ 
кують рух. 
Динльоматика — про старі до¬ 
кументи, акти і рукописи. 
Дпльоматія — про форму і спо¬ 
сіб зносин між державами. 
Дізтика — про гіґіанічне піджив¬ 
лювана. 
Діоптрика — про заломлюване 
сьвітла. 
Діяґностика — про розпізнавана 
недуг. 
Доґматика про правди віри. 
Драматурґія — приписи як, як 
писати і представляти драми. 

Е 
Евдаймонїзм — про щаете. 
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Екзеґе тик а —пояснена сів. письма 
Економія — суспільне господарст¬ 
во; політична економія — наука про 
головні підстави суспільної гоеподар- 
ности. 
Елактрика — про елвктрнчнїоть. 
Електродинаміка — нро елак- 
тричпї сили. 
Елактростатика — иро^лктрич- 
ну рівновагу. 
Елактротехнїка — про практич¬ 
не пристосована електричних сил. 
Е л є кт р о х е м і я — про і емічне дї- 
дана ґальванїчного тока. 
Ембріольоґія — про розвій жи¬ 
вотини з яйця. 
Ентерольоґія — нро внутрвнное- 
ти. 
Ентомольоґія — про комахи. 
Епіґрафія — про написи. 
Епістольоґрафія — штука нива 
ти листя, 
Е с т е т її к е — про красу і иро шту¬ 
ку. 
Е с х а т о л ь о ґ і я —про остатні річ® 
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'смерть страшний суд і позщгробове 
жита). 
Етика — про об и ч ай і іїсть, про те 
що годить ся робити, а що ні. 
Етимольоґія — про іюходжена 
слів та їїро творено пнів. 
Етіольоґія — про причини недуг 
в лічниці. 
Етноґрафія — опис жвтя-бутя 
всїлялнх народів. 
Етнольоґія — про іюходжена і 
розвій народів. 

Зооґенїя — про повстане зьвірят. 
Зооґрафія — описувнз зьвірів. 
Зоольоґія про зьвірята. 
Зоонозольоґія — про недуги зьві¬ 
рят. 
Зоономія — про права житввих 
прояв у зьвірят. 
Зоехемія — про хемічнї процеси, 
які відбувоють ся у зьвіриннїм еьвітї. 
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І 
Ідеоґрафія — виражуванв іадок 
окремими знаками (в китайськім пись¬ 
мі). 
їдеольоґія -— про ідеї сьвітогляд. 
Іконоґрафія — про старизні об¬ 
рази і статуї. 
І сто ріоґр аф і я — історичні жере- 
іа,загал усіх, що писали про, істориків,. 
І сто ріоз оф і я — про закони, що 
кермують історичними подіями, фільо- 
аофія істориї. 
істория — про минувшину. 
Іхтюґрафія — опис рио. 
Іхтіольоґія — про риби. 

к 
Казуїстика — про питаня, що вхо¬ 
дять в обсяг сумлїня; збірка рішень, 
що дотикають всіляких обставин житя, 
Калї ґ р а ф і я — штука гарно писати 
Кальорика — про тепло. - 
К а л ь о т е х н ї к а — штука удержува 
ги красу тіла. 

% 
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Каноніка — про відносини між то¬ 
нами. ї , ; 
Картоґрафія— про рисована і 
виконуване май. 
Катехеза — наука християкьскої 
віри. 
К а т е х е т и к а — наука про те, як 
учити релїґії. 
Кінематика кінетика- про рух, 

Клїматольоґія — про підсонз. 
Колзктивізм — нро вірність і 
спільність людських прав і мазтків. 
Комунізм — наука, що голососнть 
ірівнанз усіх станів і спільне ужива¬ 
на власносги. 
Косметика — нро красу людського 
тіла. 
Космоґонїя — про повстанз сьві- 
та. 
Коемольоґія — нро сьвіт. 
Космофізика — про права все- 

>». вьвітна* — 
Кр ан і о ль о ґ і я. — про людський 
череп. 
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Кранїомтрі я. — помірна людсь 
кого черепа. 
Криміналістика — про карна 
закон, карні справи. 
Кристальоґрафія — про кри 
стали. 

л 
Лвксікольоґія — про походжен 
і значіна слів. 
Лїнґвістика — про мови, норівна 
не язикознавство. 
Література — пвсьменьетво; на 
ука про те, що написано в якій мові 
Л ї т у р ґ і к а — про церковні обряді 
Лярінґольоґія — про иедугі 
гортанки і віддиховвх проводів. 
Л ьоґі к а — про форми думаня. 

м 
М аґ і я — про чари. 
Макробіотика — про те, що тре 
ба, щоби довго жити. 
Математика — про числа, ділить 
ся на на альґебру і ґеометрию 
Медицина — наука як лічити. 



М е т а л ь о ґ р а ф і я — опис металів 
Метампсихоґа — про вандрів- 
ку душ (по смертв). 
Метафізика — частина фільосо- 
фії, що займав ся надприродними рі¬ 
чами. 
Меторольоґія — про явища у 
воздусї (дощ та погоду). 
Мет одика — про методи. 
Метрика про розмір складів або 
звуків. 
Метрольоґіи — про міри і ваги. 
Механіка — про рівновагу та рух 
тіл; про машини. 
Мінеральоґія — про мінерали. 
Міоґрафія — опис мязів. 
Міольоґія — про мязи. 
Містика -- про надприродні річи. 
Мітольоґія — про народні віру- 
ваня в надприродні сили; збірка на¬ 
родних переказів і вірувань про ста- 
ринних богів і героїв. 
Мнемоніка — про память. 
Мораль — про добрі обичаї і (при¬ 
липне) поведена. 
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Морфольоґія — про будову І У" 
клад ростин і зьвірчт; о граматищ 
частина про будову слів та їх відміни 

н 
Н а в і ґ а ці я, н а в т и к а — про плав¬ 
бу кораблями. 
Натуральна історія — історня 
Національна економія — 
народня господарність. 
Неврольоґія — про нерви. 
Невронатольоґія — про зміни 
нервових тканої; підчас нервових не¬ 
дуг. 
Нумізматика — наука і опис ета 
ринних гропгий і відзнак. 

О 
Обсгетрика — про поміч при по¬ 
лозі. 
Одонтольоґія — про зуби. 
Океаноґафія — про океани. 
Окулїстика — про недуги очий. 
Окультизм —■ про тайні сили ири 
роди, ятих не можна пояснити річе- 



ними причинами (гіпнотизм). 
О н тоґе нїя — про розвій одиниці. 
Онтольоґія — про призначене чо¬ 
ловіка. 
О о л ь оґ і я — про яйця. 
О нтика —- нро еьвітло. 
О р і кт о ґ н о з і я —про мінерали. 
О р і кто ґ р а ф і я — описуване міне¬ 
ралів. 
(> р н ї т о л ь о ґ і я — про птахи. 
О рогідроґрафія — про гірські 
води. 
О р о ґ н о з і Я, О р О А ь о ґ і я — про 
гори. 
Ороґрафія — описуване гір. 
і) ре метри я — иро поміри землі. 
Ортоґрафія — наука як писати 
б<*з похибок: правоиись. 
Ортольоґія — правельна говорити. 
О ртнедїя — лічена неправельнос- 
тий тіла (у калік). 
О с т е о ґ е н ї я — нро те, як творять 
ся кости. 
Остеоґрафія — описувана коетнй. 
Остеольоґія — про кости (чолові 
ка). 
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Отоґрафія — оішс уха. 
Отодьоґія — про ухо. 
Офтальмольоґія про око. 

п 
Пайдольоґія — про дїти. 
Палаоґрафія — про відчитуване і 
розпізнана старинних рукописні і на¬ 
писів. 
Палаонтольоґія —про аства, які 
жили в дуже давних часах і доховали 
ся лише в окаменілостях. 
Палаетнольоґія, па лєтнольо- 
ґія — про пеходженз і старовину 
людського роду і його племен. 
Пантеїзм — наука, що цілий сьвіт 
замешкали® божествами, або що Бог 
і сьвіт, то одно і те саме. 
Пасторальна теольоґія. 
— про те> як треба бути сьвященни- 
ком. 
Патольоґія— про недуги. 
Патристика патрольоґія — 
про житз, науки та твори церковних 
отців. 
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П е т а ґ о ґ і к а, ііетаґоґія — про 
г*, як виховувати молоді ж. 
Леді ятр і я — про лїчена діючих 
недуг. 
Перспектива — про рисована об 
разів так, щоб вони вірно вірно відда¬ 
вали кожду річ. 
ІІетроґ рафія — про скаменїлос- 
ЇИ, скелі. 
Пі рол БО ґі я — про огонь. 
Піротехніка — штука робленя 
штучних ОГНІВ. 

Пл ютонїзм — про те, що скали 
витворили ся при помочи огня. 
II л я н і м е т р і я — частина ґеомет- 
рії. що займаа ся лініями і нлоскими 
фіґурами. 
Плястика — штука вироблювана 
предметів з мягкою або твердого ма- 
теріялу (з глини, металю), різьба. 
Пневматика — про рухи возуха 
(ґазів). 
Поетика — про поезію. 
Політика — про державу. 
Помольоґія — про овочеві дерева 
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ІІредестінація — про те, що 
каждому вже з гори призначена суть- 
ба. | | - 
Преформація — про те, шо тіло 
живим творить ся вже в зародку. 
Проґностика — штука відгадува¬ 
ти на перед. 
Прозо дія — про довгі і короткі 
склади при віршованю. 
Пропедивтика — приготовляюча 
наука, усе що потрібне до внученя я 
коїсь штуки. 
Психіятрія — про умові забуреня. 

,П сихо л ьо ґія — про душу. 

-Реторика — наука красномова. 
Ритміка — о розмірі віршів. 

Сейсмольоґія — про землетрясе- 
ия. 
Селаноґрафія — одне місяця. 
Семазіол ьоґі я—про значінз слів. 
Сені ол ьоґія, семіотика — про 
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познаки недуги. 
Символіка — про символи. 
Син такса — про склад і порядок 
слів в ременю, складня. 
Сіфіллїдоґія — про сіфілїс (за¬ 
разливу полову недугу). 
Слейд — наука зручносги рук через 
уживано всіляких ремісничих знаря- 
дів. 
Соматольоґія — про людське ті¬ 
ло. 
Сеціольольоґія — про підставу 
уклад і розвій громадського (суспіль¬ 
ного) житя. 
С о ці я л-їз м — про такий лад на 
сьвітї, коли усі будуть рівні і мати 
муть однакові права. 
Спекулятивна фільософія — 
фільософічний напрям, що доходить 
до пізнаня при помочи розумованя. 
Спрматольоґія — про зародки. 
Спіритиз м про духів; викликува¬ 
не духів, 
Спіритуалізм — фільософічний 
напрямок, що вчить про духовну істо- 



ту Бога; віра в духів. 
Сплянхольоґія — про внутрен- 
ности. 
Статика — про рівновагу тіл. 
Статистика —про державу; обчис¬ 
лювано людности (по народності!, ьі- 
роісповіданю). 
Сгереоґрафія — рисована иа од¬ 
ній площі. 
Стереометрія — про обчислюва¬ 
на обаму та поверхні тіл. 
Стехіомтрня — про відношена 
скількости і ваги, в якю лічать ся а 
собою тіла хемічно. 
Стилістика — про правильний ук 
лад гадок на письмі; наука про стиль 
Стратегія про воєнну штуку. 
Страт иґрафія — про уверетвова- 
на землі. 
Сф єрика — про кулю. " г 3 

Сфраґі етика —про старі печатки 
і відзнаки. 

Тавматольоґія — иро чуда. 
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Танатольоґія — про смерть. 
Тектоніка — наука будівництва; 
наука нро будову земської кори,- шту¬ 
ка вирізувати з дерева, з каміня і т. д. 
Телзольоґія — про остатню ціль 
чоловіка і сьвіта; про доцільність іст- 
нованя сьвіта. 
Теоґонїя — про повстанз богів. 
Теоґонїя — про повстанз богів. 
Тератольоґія — про дивні вироди 
Термомастика — наука, що зай- 
маз ся дослідами над станом тепла. 
Техніка —про всілякі вироби бу¬ 
дови і промисли (інжінзрію. буївниц- 
тво, будову машин, поправу ґрунтів). 
Технолїоґія — про перероблю¬ 
вана сирих матерялїв і про промисло¬ 
ві машини та знаряди. 
Типоґрафія — друкарська штука. 
Типольоґія — про типи. 
Токсіґольоґія — про отруї. 
Т о п і к а — про те, як по собі сліду¬ 
ють поодинокі слова. 
Триґонометрия — про звязь між 
боками а кутами трикутника. 



Ультрамо нтанїзм про необмеже¬ 
ну власть иани. 
Ураноґрафія — про небо. 
Уранометрія — поміри неба. 
У рольоґі я — про моч. 

ф 
Фармакоґнозия — про матерії, 
з яких робить ся ліки. 
Фармакольоґія — про ліки і про 
іх силу та дїланз. 
Фамація — про роблена ліків. 
Фізика — про сили природи. 
Фізиоґноміка, Ф і з і о н і к а — 
про те, як вгадувати з лиця характер 
і вдачу чоловіка. 
Фізіоґрафія — опис природи (кра 
ю). > 
Фїзіольоґія — про внутрішні чин 
ности людского або зьвіринного тіла. 
Фільоґенїя — про иоходженз ро¬ 

ду- 
Фільольоґія — про мови й літе- 
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ратурп взагалі’. .... 
Фільоеофін — про причини, ціди 
та закони людської ( жити і нрироди. 
Фітоґрафі я — описуване роетин. 
Фоль кльо р, фолькльористика 
— народна устна словестність (пісні, 
оповіде ня); наука про народну словес¬ 
ність. 
Фонетика — (в граматиці) наука про 
звуки; спосіб писати слова так, як ви¬ 
мовляють ся. 
Ф о р о н о м і я — про рухи 
Фотоґрафія — відтворювана вір¬ 
них образів при помочи сьвігла. 
Френольоґія — про те, як з виг¬ 

ляду відгадувати вдачу людини. 

X 
Халькоґрафія — різбленз ла мі 
ди. 
X е м і я — про склад усіх тїл, про 
їх сполуки та роздїлюванз. 
Хіромантія — вороженз з руки. 
Хі рурґія — про лікарські операції 
Хоревтика про танці. 
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Хореоґрафія — щтука укладати 
таньцї. 
Хороґ рафія — опис краю. К 
Хроматика — про краски, сьвітла 
та тїни. 
Хромолітоґрафія — відбиваю 
красками на камяній плитї. 
Хронографія — опис подй. 
Хронольоґія — про рахована ча¬ 

су. : ~ ' 
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