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ПРЕДГОВОР УРЕДНИКА
Васа Пелагић, учитељ, просветитељ, публицист и револуционар
рођен је 1838. године у месту Горњи Жабар у Босанској Посавини које се
и данас, по њему, зове Пелагићево. Због својих револуционарних ставова
и жестоке критике власти у Србији и друштвених неправди свог времена,
велики део живота је провео у затвору, а последње године живота провео
је у пожаревачком затвору где је и преминуо 1899. године.
У народу је постигао популарност својим делом Народни учитељ у
коме је објавио многобројне савете о потребама здравог начина живота
као и поуке за развијање и одржавање телесног и умног здравља и моралне
јачине. Књига је писана једноставним, јасним језиком, разумљивим за
широке народне масе.
Прво издање ове књиге штампано је 1879. године у, за то време,
неверевотаних 12.000 примерака под насловом Књига за народ или
стварни народни учитељ.У књизи су обухваћена народна искуства у
лечењу и поуке које обухватају све животне потребе човекове: ваздух,
воду, храну, вежбе, рад и одмор. Обрађене су и теме земљорадње,
сточарства, пчеларства, домаћинства а све то у комбинацији са модерним
достигнућима тог доба.
Оно по чему се нарочито издваја по значају јесте лекарски одељак
или јаванђеље лечења у којем су обухваћене многобројне болести,
дефиниције, узроци и последице као и практична упутства о начину
лечења народном медицином и употребом лековитог биља.
Не супротстављајући се медицини и подржавајући мисао славног
грчког лекара Хипократа: Храна треба да буде лек, а лек – храна, Пелагић
је указао на безбројне могућности домаћих лековитих средстава и
њиховог благотворног дејстава попут: лековитог биља, поврћа и воћа.
Сматрао је да је човекова дужност да буде здрав. Замерао је власти
да недовољно брине о здрављу народа не водећи довољно рачуна о
пијаћој води, о производњи хране и пића која често нису била природна
и која су више штетили здрављу нације. Инсистирао је да, ако појединац
има довољно знања, може натерати државу да врши своју дужност јер

је здравље свеопште добро. Стога је јеванђеље здравља требало бити
сваком Србину при руци.
Васа Пелагић је за свог живота написао велики број књига, чланака
и брошура. Објавио је, и углавном поделио, 250.000 примерака својих
књига.
Писао је дела из историје, књиге о друштвеном уређењу, о реформи
школства, али му је најпопуларније дело Народни учитељ.
Најновије издање Пелагићевог народног учитеља које је пред
Вама је и даље актуелна, најобимнија и најкориснија књига о здрављу
која одолева времену и шири хоризонте свесности о значају здравља
човековог и здраве природне средине.
Уредник

ПРЕДГОВОРИ

ПРЕДГОВОР ПРВОМ ИЗДАЊУ
Прва је и вечна потреба сваком човеку да стече што више знања
о здрављу човека, марве и биља, и о срећоносном уређењу и школовању друштва; јер без тог живиће у страху и опасности и богаташи и
сиротиња.
Ништа толико не сатире умно и телесно здравље, моралну јачину и
материјално благостање човеково, као неразумијевање оних узрока, због
којих то потиче, и непознавање начина којим се ти узроци отклонити
могу.
Обавјестити народ о томе треба да је најпречи задатак наставника и
управљача, доктора и законодаваца, књиге и друштва. Јер природна смрт
долази по неодољивим и вјечним законима моћне природе, а болест и
сиротиња долази по незнању и невјештини, по немарности и непажњи.
Књига ова бави се тим великим задатком – таквим поукама и обавештењем.
У књизи овој гледао је писац да скупи и да сам напише што више користних чињеница и поука, које треба да зна тежак и занатлија, ђак и учитељ,
родитељ и управник, и сваки други умни и тјелесни раденик, па да умједне
себе умно и морално, тјелесно и материјално унапредити, и што згоднију, користнију и смишљенију употребу од свога рада и свога производа учинити.
Извори, откуда је ова књига састављена, били су за здравствени и лекарски одељак, а тако и за одељак лековитих намирница – чувени у овој
струци научењаци, ...при томе узети су испитани и опробани лијекови из
народног љекарства... Ови лекови нису узети из само нашег народа, него и од
Бугара, Румуна, Maђapa, Немаца, Руса, Чеха, Хрвата, Енглеза, Турака, Арапа,
Грка, Американаца и Индијаца. Што нисмо очима видели, то смо прибрали из
разних журнала, који овде онде доносише извешћа о успеху тог и тог домаћег
лека, код тог и тог народа. Таква извешћа доносе често не само обични научни
путници него и сама медицинска друштва. Тако на прилику недавно обзнанило је индиско медицинско друштво, (Енглези) поред осталог, важност и
моћ лековиту у црвеном патлиџану код Индијаца, и у црвеном (црном) луку
код Арапа. Ми смо тврдо уверени да таква прибирања имају за народ далеко
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већу корист него што то неки и замишљају. За економски одељак прибрали
смо све што држимо да је неопходно да зна сваки члан народа. Ту су нам били
извори наша и светска књижевност, а и наша испитивања. А све друго писац
је сам саставио и у разне одељке сместио, где што припада.
Ако би »специјалистима« криво било што овај посао врши човек без
титуле докторске, то нека они попуне празнину потреба народних у њиховој
струци, па нико се тад у њихову струку пачати неће, него, штавише биће им
благодаран сваки члан народа, као и писац ове књиге.
Учитељима народним, посланицима и свештеницима нека је света дужност и старање како ће народ о важности ових и оваквих књига увјерити,
и правила која се у њима излажу, сваком приликом у народу одомаћивати.
Нека је таки аманет и свима онима, који су у народу, који са народом раде и
живе. Тим ће учинити народу хиљаду пута више користи и добра но са »најревностнијим вршењем своје званичне дужности«. Кад ову књигу прегледају
и сами ће признати наше тврђење, – тврђење, које је потпуно истинито, јер
је ова књига круна потреба народа и науке, круна најкористнијих поука и
разлога.
В. Пелагић
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РЕЧ TPEЋEM ИЗДАЊУ
Нека се множе и расту издања оваквих књига, па
ма где и ма од кога писане и издаване биле.

Једни мисле да ће користити народу и људству пишући забавне песме и
романе, приповетке и слике; други опет држе да то чине пишући историске
и богословске, научне и књижевне расправе и новине, а трећи уздају се да
то исто добро чине народу и човечанству бавећи се проучавањем и развијањем посебних наука, као на прилику: хемичари хоће да развијају што више
хемију; биолози – биологију; математичари – математику; физичари – физику; филозофи – филозофију; богослови – богословље; ботаничари – ботанику; политичкоекономи – политичку економију; педагози – педагогију итд.
Већина тих стручњака развијају сваки своју струку »науке« само ради науке
и своје личне славе и користи. На срамоту таквих »научара, умних радника«
ретко ко од њих развија своју струку науке ради, бољитка свих народних,
друштвених чланова. Они развијају науку неводећи рачуна ко ће се њоме
користити. Њима ни бригеша није о томе што ће се њоме користити само
угњетачи, глобаџије и непријатељи радног народа – тежака и занатлије. Тек
у новије доба излазе на умну површину и такви научари и мислиоци, који
траже и који навијају сваку струку науке и целу науку и културу на онај
честити пут, са кога ће у правце користити не само појединцима, него свима
члановима народа и људства.
У очима свих праведних људи: то су тек прави људи.
Ми држимо и смело тврдимо да само они мислиоци и научари одговарају правом имену мислиоца и научара, који се држе у своме умноме занимању оног срећоносног и солидарног правца, ког се држе потоњи од поменутих
мислилаца. Јер све што се пише, и све што се учи у школи и изван школе,
треба и мора бити удешено тако да доноси, да ствара и утврђује економско и
здравствено благостање и слободу свих друштвених чланова, и међусобну и
међународну солидарност и срећу. Како ми замишљамо благостање за народ,
означили смо у »Народном доброноши; народним правима и новој науци о
јавној настави«.
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Да би народ корачао мало по мало, да улази у то срећније доба, ми смо
нашли за нужно, за умесно и корисно, да и овакве књиге састављамо и да их
што више по народу протурамо. Оваквог се посла лаћамо, не по некој нашој
сањарији и занешености, него пошто смо добро проучили све истинске
нужде и потребе радног и корисног народа. Док смо то постигли, много смо
путовали, посматрали, запиткивали, проучавали, испитивали, договарали
се и препирали са разним људима и народима, не само у слободи, него и по
апсанама и другим местима.
То смо учинили зато што смо дубоко уверени да ни један писац, новинар, књижевник, научар, сликар и други мислилац и васпитач немају права
да се тиме занимају док прво не оду у народ да добро и свестрано проуче
живот, рад, жеље, односе и потребе здравца и болесника, сељака и занатлије,
богаташа и слуге, газде и надничара, апсеника и осуђеника, лењивца и привредника, развратника и поштенога, тиранина и добротвора.
Пошто смо ми ту дужност нашу учинили, нашли смо за врло нужно
састављати овакве књиге, као што је речени »Народни учитељ« и његови
врсници и другови.
И ми смо уверени да су такве књиге најпреча потреба, не само нашем
Српско-Хрватском, Бугарском и Славеначком народу, него и за сваки други
народ, у данашње време. То ће признати сваки бољи мислилац, који изучи
садашње потребе народа, и проучи садржину овог »Народног учитеља«.
Али писци, састављачи и издавачи оваквих књига морају се постарати
да свако издање поправе и усавршавају према сувременом развићу дотицајућих се наука и поука, итд.
Да је наше мишљење и убеђење оправдано, потврђују разни одзиви из
народа, који су стигли на друго издање »Народног учитеља«, а то друго издање
губи се пред овим трећим многократно усавршеним и попуњеним издањем.
За пријашње, друго издање »Народног учитеља« стигле су нам многобројне
изјаве, одобравања и захвалности.
Између осталих изјава из народа, ево шта вели један чувени професор
и Доктор, за ову књигу у 11. и 12. броју »Српске Зоре«, за 1879. годину у великом чланку своме, који носи назив: »Народно љекарска књижевност«. Он
каже: »У томе се размимоилазим са писцем критике, а видим се на истом
пољу с Пелагићевим »ствар. домаћим учитељем« мада сам увјерен да се томе најмање надао сам Пелагић.« Даље вели он критичару моме: »Не буди
нам жао, ако се лаик у медицини (недоктор) Пелагић, који је обишао све
крајеве српства и видио јад и незнање у народу, пустио да се бори противу и с тим ужасним непријатељем народнога бића. Кад би родољуб наш
могао учинити, да сваки зна толико о животу и потребама народа, колико
Пелагић зна: наш би народ данас боље стајао но што стоји. Нека, дакле, Пелагић, у добри час пише све што мисли да ваља знати народу; нека га учи
пазити на живот и чува од злих утицаја; па ако и рече коју више, без које
би могло бити – просто му било. Ја га морам правдати из два узрока« итд.
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Тако је, ето, написао тај чувени професор и доктор М. Јовановић у
похвалу пријашњег »Домаћег учитеља«, који је далеко мање вриједно од овог
поправљеног и тродупло умноженог другог и трећег издања.
Све остале изјаве, што су биле донесене у другом издању изостављамо,
да би било више места за стварне поуке.
Пелагић
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ПРЕДГОВОР НА ЧЕТВРТО ИЗДАЊЕ
»НАРОДНОГ УЧИТЕЉА«
Почем се ова књига јако тражи како по Србији тако и по свима крајевима где Срби живе; почем се она у неким местима и крајевима плаћа по 10,
по 20 до 30 динара, мада је та књига печатана до сада у 12.000 комада; почем
се међу многобројним штампаним и рукописним разним изјавама захвалности, налази јeдна из Драгачева са 126 потписа; друга са 46 потписа из Ниша;
трећа са 63 из Чачка; четврта са 58 из Јагодине; пета са 36 из Бајине Баште;
шеста са 39 из Шапца; седма са 74 из Ваљева; осма са 83 из Београда; девета
са 42 из Ивањице; десета са 81 из Ужица, у којој једни веле, да они ту књигу
обожавају, јер она повраћа људе тако рећи из гроба, а други, као што је грађанин Васа Боранишевић, Миладин Радовић и остали веле да они воле више
»Народног учитеља« тог, него ли сва Јеванђеља на свету итд. Али између свих
изјава, најдаље иде изјава из Пожеге са 58 потписа, у којој се вели: »Грађанине Пелагићу! Твој »Народни Учитељ« прави је народни учитељ. Камо лијепа срећа да смо сви у стању набавити ту драгоцену књигу. Она треба да
је сиромашницима у рукама увек кад на раду нису, а богаташи предмете
раскоши да дају за овакве књиге, па да их раздају народу бесплатно, а и
сами читају. Народни Учитељ треба да се чита у школама, у црквама, у
судницама, у полицијама, на јавним зборовима, у општинама, и свуда
где живе душе има; јер је он једина и најкориснија књига српска.« (Поред
осталих печатаних и рукописних изјава, та из Пожеге печатана је у 122. броју
»Дневног Листа« за 1889. год.) Да је та иста књига тако иста уважена у Старој
Србији, Босни и Македонији могу посведочити г. г. поп Новак Милошевић и
прота алексиначки г. Аврам, оба народни посланици, који су у присуству нас
неколицине, чули у Београду од врло уважених особа из поменутих крајева,
како се и тамо тражи и скупо плаћа поменута књига.
Почем је дакле, тај, тако названи у народу »Пелагићев народни учитељ«,
задобио у народу српском потпуно право грађанства и толико поштовања, а
делимице и код Бугара и Хрвата, то, на безбројна захтевања људи из народа,
одлучио сам да штампам четврто издање »Народног Учитеља«, у још већем и
савршенијем обиму и реду, – у тако увећаном и усавршеном реду и виду, да
буде потпуно достојан таквих изјава и толиког одзива.
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Дело ово у четвртом издању подељено је у 7 одсека или одељака а
сваки одсек садржи у себи по читаву прилично велику књигу; због чега се
може рећи с правом да у »Народном Учитељу« има 7 књига, које пружају
човеку, породици, општини и народу безбројне поуке, које су потребне свакоме од зачетка до смрти. Тај големи поучни материјал учинио је да на хиљаде жена и људи, и многи од бољих попова и калуђера, називају ту књигу
»домаћим спаситељем и јеванђељем«. Ко прође Србију и проучи народ, он ће
то чути за ту књигу у свима селима и варошима.
У првом одсеку је одељак здравствени или Јеванђеље здравља. У њему
су изнесене разноврсне поуке за развијање и одржавање телесног и умног
здравља и моралне јачине. У њему има особина унесених, којих нема ни у
једној Европској хигијени, а требало их је још давно унети у њу, као на прилику: »да ли је тежи телесни или умни рад?« да ли је кориснији физички или
духовни рад? да ли је опаснији мишићни или мозгани посао, и, коме је нужна
боља храна и угодност? – Ко проучи све хигијене изворне и преведене на
српски језик, увидеће и признати да је »Јеванђеље здравља« подесније удешено за народ, од свих других хигијена. То су увидели и браћа Бугари и скоро
целог превели га у ваљаном часопису свом »Дјејатељу«. Ко добро проучи и
запамти »Јеванђеље здравља« и по њему се управља, ретко кад да ће болестан бити. Ко је путовао по целој Србији, могао је чути на хиљаде места говор,
како тај и тај живи »по Пелагићу«, то јест, по Пелагићевом »Јеванђељу
здравља«.
У другом је одсеку одељак лекарски, тако богат каквог до сада није
видела српска књижевност. У њему су изложени безбројни опробани лекови
за све тајне и јавне болести, које наш народ пати и болује. Ту се одмах казује
и начин како се лекови справљају и употребљавају. Овај лекарски одељак
највише је побудио толики свет да овај књигу зове домаћим спаситељем и
Јеванђељем, и да је она до толике славе и тражења дошла. Сад ће овај одељак
у неколико табака још богатији и већи бити, а и у бољи ред довешћу га, тако,
да буде јаснији и потпунији. Све те болести биће уређене по азбучном реду
да их сваки брже и лакше наћи може, као и лекове који су за њу нужни. Да је
други ко на моме месту, он би само овај одсек, ову књигу о лечењу давао по
три и по динара, а ја за ту цену дајем седам књига толиких, – разуме се ради
зидања дворова.
У трећем одсеку је помештен биљарски одељак, – одељак лековитих
биљака, трава и других домаћих намирница, и, начин како се то све спрема
и употребљава за лечење разних болести човекових, марвенских и живинарских. Да би народ могао лакше наћи и познати разне траве непознате, то ће
сад у ово издање бити донесене све познате лековите биљке у слици, те тако
ће их свако моћи познати кад им види стабло, лист, цвет, корен и грање.
Слике ће ме коштати много скупо, али сматрам за дужност да и ту услугу
учиним народу, као што то учинише честити доктори: Милер, Лојевски и
други, у њиховим »народним лекарима«.
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У четвртом одсеку је привредни одељак, у ком је сабрано што је најкорисније и најпрактичније знати за усавршавање и бољи приплод: земљорадње, сточарства, воћарства, повртарства, виноградства, подрумарства,
покућанства, пчеларства и других животних потреба човекових и народних.
Тај големи и богати низ разноврсних привредних поука завршују посве
корисни чланци о вештом подмиривању разних домаћих потреба, па онда
неколико посве корисних привредних мудролија и предсказивач времена.
У петом је одсеку књига привредних мудролија, посве поучних, за сваког привредника.
У шестом одсеку је одељак благодатни или творац благостања, који ће
одиста донети благодатно стање у народу свуда, где се нађе вредних, свесних
и поштених управљача и наставника, да остваре ових 40 чланака, захтева
основаних на науци, моралу и животним потребама човека и народа. Овај
»Народни доброноша« тако је користан да су га браћа Бугари превели и
штампали у своме ваљаном часопису »Дјејатељу«, мада пријашњи нема толико врлина, колико ће овај сад имати. Ово је моја политичка економија,
која није поникла из салонских теорија, него је поникла и израђена на основу
природних потреба човекових и народних, па зато је она сада подеснија,
примењивија и спасоноснија за животне потребе човека и породице, општине и народа, од свих »научарских« политичких економија, што се у преводу
или оригиналу у нашој књижевности налазе. Ово ће признати сваки, који
је добро проучио животне потребе сељака и занатлијског народа и садању
трошковиту државну, просветну и црквену организацију и уредбу.
У седмом одсеку помештен је одeљак просветни или наставни, у коме је
изнесена нова привредна, здравствена, стварна, природна и научно морална
наука о јавној настави; која живим примерима показује да садањи начин школовања убија: и здравље и енергију, и чврстину карактера, и дух истине и
правде, и умни и морални полет генија и обичне омладине, поред тога што
она ствара међународну мржњу, која води ужасним ратовима и несрећама
итд.
Тврдо се надам у честите пријатеље народног благостања, да ће они
ускоро ово дело прештампати у десетину хиљада комада, и народу делимице
поклонити, а делимице по умереној цени давати.
То је моја дубока жеља и народна животна потреба.
На нову 1893. годину.
у Београду
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