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АНТГ0П0Л0Г1Л
нли

НАУКА О ЧОВЕКУ.

Лнтрополог1н , или наука о чо- 
веку, тиче се тћла и душе нћгове.

Она се дакле лћли на две ча- 
сти: на Соматологио или науку о 
тклу, и на Нсихологјк) или науку о 
души.

СОМАТОЛОГ1И ИЛИНАУКАО

ЧОВеЧ16МЂ Т Ђ Л У.

ЧовечЈе т^ло саставлћно е одк 
чврстш и одт> течнш или житки 
частш.

Чврсте части или су тврде, као 
на пр. кости, или мекане, као што 
су мускули или мишке (меса), вези- 
Це,црева, жиле, живци, жл^здс
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У течне части 
мокраКа, зноп.

иде на пр. нрвћ,

1.

Ч В Р С Т Е ЧАСТИ Т Ђ Л А.

1. Кости, кадЂ ш све скупа о- 
нако видишћ, као што у човечЈемЋ 
тђлу стов, назкшак) се скелетЂ или 
костникЂ.

Такавт, костникт. има 261 коств, 
одт> кои су едне цКвне , као оне у 
рукама и ногама, а друге илосне, 
као ребра, лопатице и т. п.

Кости су една ст> другомт> ве- 
зицама и рскавицама свезане, и мћ 
сто, гди 6 такова свеза између две 
кости, зове се ^главакЂ. Човект. се 
никако небк! могао ни помаћи, да 
6 скелетт, само кдна ндинцата коств; 
али овако са зглавцима може онт> 
свое удове покретати и окретати 
како му в годт> вола.
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Сђ почетка кости ниссу асвимт, 
тврде, него су као рскавица: тект> 
после, сђ дана на данк, бмвак) оне 
све тврђе, док’ наипосле и до пра- 
ве свое тврдође не дођу.

Оне су споли обложене бдномт. 
кожицомт., кон се зове кожа костпо, 
а тако исто и изнутра, у своимђ 
шуплвинама, имак> оне такову ко- 
жицу, и вдну мастну улћну мате- 
р1К>, кок> мождиномЂ назмвамо.

Кости се дђле на кости одг гла- 
ве, труиа и удова.

Кости главе налазе се наввише 
у тикви или лубании, гди ш више 
одт> десетт. има, углавлђнћ! една 
ст» другомт. тако названммЂ зубча- 
СТБ1МЂ ШВОМЂ. КоДЋ МаЛв дћцв 
оне су 1оштт> разставлђне, и тект» 
се мало помало кдна кт» другов 
примичу, докт> се наИпосле добро 
не углаве. — Осимт. тикве има у 
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глави и други костчк), у кое иду и 
зуби, налазећи се у горнћои и дол 
нкои вилици, свега на брок) 32: о- 
самт» преднии, четмри очннка и два 
десетт> кутнлка. Сви су сполн о- 
бложени зубнв1мт> глеђомт>. Она нки- 
на частв, кон се види и коЊмђ се 
жваће, зове се круиа, а она друга, 
што стои у вилицама и деснима, 
коренг.

Кости трупа всу: грудна косп, 
1_ лопатиуе, кичменица, ребра, ртени-

ца, крста, тртица и кукови^ Кичме- 
-----ница е саставлћна одт> млоги по-

ка, тако удешенм, да се човект> 
може сагибати. За ове су утврђе- 
на ребра, на свакои страни по се- 

' дамт> нби , кон се у лукт> сав1нк> и 
спреда ст> грудномт> кости саставлн- 
к). Тако е склоплћнт> костникв, 
коимђ су прси или груди обуваћене.
— Ова се ребра зову арава ребра 

I
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за разлику одт> онм долнби ребара, 
кон до грудне кости не стижу н 
кон се ФалишнБша наз^вак).

Кости удова су цћвне и одљ 
части врло велике и нке, особито 
у мБппицама и ногама. Горнћ мбјши- 
це и бедра или стегна имак) само 
по едну такову костб, а долнћ мм- 
шице одт> лакта до руке и ноге 
одт> колћна до стопала имак> по 
две. Чашицомт. одћ колћна, кон е 
колутаста, у среди уздигнута костб, 
саставл-ћна 6 бедрена костб сћ го- 
лени. Мале оне изнешене части 
одт> костјк), кое се на зглавцима 
виде, зовусе чланци или глежн/ви. 
— У свакои руци, шаки , има де- 
ветнаистЂ костјјо.

X X
2. Везице држе кости и друге 

несаставлћне части тћла у савезу. 
Наилакше можемо нби наћи и ви- 
дити на пр. у зглавцима руку и но- 
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гу. Разликук) се пакв одђ муску- 
ла или меса СВО1ОМЋ ФарбомБ, бћ- 
линомт> , и растеглвивосКу, а одт» 
тетивнм жила тимђ, гди се оне на- 
лазе и на што служе.

3. Мускули нли мвиине, есу ме- 
сне части тћла. Месо се сир-ћчв/•- 0"’ * 
може нзудити на дугулнсте дело- 
ве, кои су у среди деблви, а ода- 
тле се кб обадва кран све танви 
показун), док’ се наипосле у тетива 
или обле везице несврше , кое се 
особитомт. гибкосћу и нчиномт> од- 
ликук). И ови делови меса зовусе 
мускули , а има ш у свему човечг 
вмт» тћлу до 500. Већина нви тако 
в устровна , да човект. средствомв 
нки свов кости, на коима леже, ди- 
зати и окретати, а нби саме за се- 
бе мицати може какогодт» науми и 
зажели. Други имак) свои собстве- 
нмИ, одт» човечЈе вол^ независеМИ 
покретт*, као на пр. срдце, ков се
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такође кт> мускулима числи. Сва- 
К1И е мускулт> саставл^ћнЂ одт» мло- 
гн повћсамаца одт> жица, крозт> кон 
по средини млоге жиле и млоги 
живци пролазе, и кон су сполн «- 
дномт> мрежастомт. кожицомт> об- 
ложена, названомт> : кл-ћтномЂ тка- 
ницомЂ. У овои се сакуплн деблки- 
на или сало, кое се прави одт> из- 
лишне рЛне. Кт> мускулима прина- 
длежи шштт> и преиона, којомђ в 
шуплвина прспо одт» трбуа прегра- 
ђена.

4. Утробу сачиннван) оруђа, ко- 
и служе на сваренћ, дисанђ, об- 
тект> крви и т. д. Нби има млого, 
и врло су различна, а по веђои 
части и чудноватогт> строи. — Ту 
принадлежи у прсима, или у гор- 
нђмт> трупу, срдце а, плућа б, душ- 
никт> г, грклннЂ в, (В. Таб. I.); а у 
трбуу, долнћмт. трупу , желудацЂ, 
црева, етра, слезина, бубрежци и т. д.

НсД
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а.) Срдце (Таб. I. фиг. 1.) жи- 
лавт> в и чврстт> , али тупалв , му- 
скулт> а , и стои у сднои кеси, кон 
га кбрани , да се не таре и да не 
зарасте ст> околнммђ частима. Из- 
нутра у срдцу, (кое између оба крвр 
ла плуће лежи), налазе се тегмри 
шуплвине, десна сирђчв и лква 
иредстасина , у коима има неколи- 
ко узввппеностш, кое се уши срд- 
ца зову, и после десна и л^ва ста- 
сина или кл^тв срдца. Оно в ту 
одоздо наниже ндномт. месномт. пре- 
градомЂ на две стране раздђлђно.

Срдце никадт. ни за вдант> ча- 
сакт> не стои на миру; док’ 6 годт> 
човект> живт>, оно се безт> престан- 
ка развлачи и скупли, те тимт> бд- 
нако крвт>, кои му на жиле долази, 
у себе прима и изт> себе изгони 
(В. Таб. I. фиг. 3.).

Одозго иду у стасине срдца че- 
твфи нке цћви, ков крвв односе и
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доносе: у десну сирћчв нћгову ста- 
сину иде велика жила или вена п , 
кон му крвв изђ цћлога т!ла она- 
мо доноси ; но како се оно скупи. 
тако в одма крозт. плућну б!к)ћу 
жилу или артерјм) в одтудЂ и ис- 
тисне и у плућу или бћлу жигери- 
цу утера. Одавде, изђ плуће, вра- 
ти се опетЂ крвв крозтк плућну 
вену с натрагЂ у лћву стасину срд- 
ца, а изћ ове се после на велику 
б1К)ћу жилу д и крозЂ нћно беЗЂ 
брон млого гранћ по цћломе тћлу 
разноси. Одатле , изђ свега тћла, 
иде она опетЂ крозЂ наитанћ жи- 
лице у велике жиле, те се тако 
наново у срдце поврати. И тако 
бшва обтекЂ крви у човеч1емЂ тћлу.

Одђ скуплннн или стезанн срд- 
ца и теранн крви изђ нћга у 61К)- 
ће жиле постае било, или б1бнћ, 
куцанћ жиле, кон се особито на 
кости одђ руке врло добро опи-
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пати може. — У свакои минути 
куцне било 70 до 80 путш.

б.) ПлуКа или бКла жиберица 
бб (Таб. I. фиг. 1.) ст> душникомЂ 
чини едну цђлостБ. Она се дђли 
на два велика кршла, кон су опетЂ 
на више м%ста зарђзана. НЊнђ е са- 
ставт. незбЈенЂ, пабушастЂ, пунв 
воде, крви и воздушнн! жила. Одо- 
здо се кршла плуке ни за - што 
не држе, а одозго она е утврђена 
средствомЂ плуђне бЈнзђе жиле за 
срдце и среднномЂ опономђ, кошмђ 
су прси преграђене, и за грудну 
костб и за кичменицу. У нбои се 
разграннва плуђна бпођа жила или 
артер1н, кон јои крвв изђ срдца 
доноси, а поред-в ове и плуђна жи- 
ла и вена, крозт> кон> се иста крвв 
изђ нђ опетт> натрагт. у срдце 
врађа.

ПлуКа бб е органЂ или оруђе 
дпсанн. На душникЂ с, кадгод-в чо- 
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вект> дане, напуни се она свћжћ1мт> 
пов-ктарцемт. или воздухомЂ, кои 
се опетЋ одма , чимт> се ребра и 
неколико тичући се мускула скупе, 
напол-ћ истисне. Правкш човечш 
животн започне се у част>, кадт> 
онђ првми путт> дане, а сконча се 
кад'1> издане.

Особлкива дћиства дисанм в-
су: говорт>, п!>ванћ, уздисанК, зева-
нћ, кашлвнћ, 
н!>, плаканћ.

К1нн1;, рипанћ, смен-

в.) ДушникЂ с иде изт> плуће 
до грла (Таб. I. фиг. 1.). Онт> е 
саставлћнт> одт> рскавичнк1 кармка, 
кое су една ст> другомт> едномт> ко- 
жомт> свезана. Не далеко одт> плу- 
ће д Ели се на два крака, кои се 
опетт>, на све стране и кравве у 
плући, на танке и наитанћ гранчи- 
це цћпан), у коима се ваздухт> и 
онамо и овамо провлачи. Глава одЂ 
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душннка или грло, кое одозго стои, 
саставлћнт> в бдт> различнв1 рска- 
вица, и служи на производв гово- 
ра. 1оштт» оно има и седамт> па- 
рш свои мускула, коима се причи- 
ннва премћна гласа.

У трбу’у кои е одт> прс1к> пре- 
иономђ ее (Фиг. I.) од^ћлћнљ и кои 
е овде у фиг. II и IV. особито 
представл^нт>, лежи желудацт> у 
среди , етра десно , слезина лћво, 
марамица ниже у среди, црева у 
веКои части трбу’а, бубрежци о- 
страгв, меурт> спреда.

а. И\елудац7> или стоманЂ а б 
(Таб. I. фиг. II) виси одозго о гр- 
клнну , кои изт> врата изза душни- 
ка крозт> препону иде, и нћму ра- 
ну доноси. Желудацв е велика ду- 
гулнста кеса, и ст> другимт> своимт> 
краемт> одоздо стои у савезу ст> 
цревима. Онт> е управо саставлћнт> 
одт> четмри вдна на другои леже- 
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ће коже, преплетене мускулншмЂ 
жицама , жилама и врло осетлви- 
вшмт> живцима. бдна одт> нки чи- 
ни, те се онђ непрестанно миче; а 
друга, именно она изнутра , испу- 
шта у нћга тако названми желу- 
дачнкш сокђ , кои у нћму подпома- 
же сварт> ране. Одозго кодт> а на- 
лазе се лћва уста стомака, а кодт> 
б дверникЂ крозт> кои сварено, т. 
6. у кашу раздролбћно сло изт> нћ- 
га опетт> наполћ излази Одве, при 
двернику, започинк) се црева, кон 
се у млогимђ крмвудинама веруга- 
к), док’ се у гузно црево несвршеЛ«

б. Црева се дћле на танка и 
на дебела , и есу петт>, не - мало 
шестт> пута дужа одт> цћле дулви- 
не човеч1бга тћла. На танкимт> цре- 
вама разликуе се дванаистнлкЂ, цре- 
во одт> дванаистт> палаца, нраж- 
накЂ, празно црево и куковннкЂ, ку- 
ковно црево. Танка су црева дебе-
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лмлгв обмотана, и ова се починк> 
са сл^гшјнђ цреветомЂ, па прелазе

подт> црне жигерице лива се изт> 
ове жучв у црево одђ дванаистт> 
палаца с. У празномт> цревету д 
редко кадт> има ела, лежи пакт. о- 
но око’ пупка и дугачко 6 15 пе- 
дш. Крмво црево или куковннкт> 
е стои доле у дебеломт. трбуу и 
има 20 педш у дужини. Сл&но цре- 
во ф само е 4 палца дугачко и не- 
ма свога изласка. ЧмарЂ д иде на 
деснои страни навмше, па после 
преко исподђ желудца на л!>ву стра- 
ну и одатле наниже до доле, ода- 
кле ст> две окуке у гузно црево 
прелази. Онт> е пространш одт> 
св1К) осталм црева и дужина му в 
одт> 6 педлвји. ГужннкЂ в одт> ша- 
ке дугачакт>, и има три мускула, 
коима се затвара и отвара.

в бло се истина у желудцу 
свари или скува; али опетт> пита- 
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телни или бстивни сокови, кои се 
у нћму налазе , текЂ се у цреви.ма 
средствомт> марамице, кои ст> нки- 
ма у свези стои , разлучун) (Таб. 
II. фиг. V.). Марамица или пелени- 
ца сирћчв има, осимт> крвоноснм 
жила, јоштт> и млого лмечнм жила, 
у коб со'кт> изт> свареногт> ела крозт> 
мале канале иде. Млечне ове жи- 
ле све се наипосле сединнвак) у 
снуплшку млечнога сока а, кои бли- 
зу до лћвога бубрега в лежи, и ко- 
и и воде млого изт> црева и мара- 
мице у себе прима. Одавде утиче 
питателнвш или ранеМи сокт>у клпч- 
ну жилу, гди се крвлм) помћша.

г. Бубрежци в с (Фиг. V.) ор- 
гани су, у коима се мокраБа изт> крви 
лучи и прави. Они леже острагт> при 
ртеници, на свакои страни по едант>, 
и ту изт> велике бЈкЉе жиле примак> 
две нке нћне гране, пуне крви, изт> коб 
се крозт> млоге нвине танке пролазе 

2
Ј 
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или каналчиће, као на сито, слана 
вода, или мокраћа, лучи. Крвк, 
из-ћ кое се ова тако извукла, вра- 
ћа се на бубрежне жиле опетт> на- 
трагт> кт> срдцу , а одлучена иста 
мокраћа тече изт> бубрежне пли- 
тице, у ко1ои се бктла накупила, 
крозт> мокраћне канале дд (Фиг. IV.) 
у меурт> в, кои у наидолнћмЂ и наи- 
пређнћмт> крањ трбу’а лежн.

д. бтра или црна 'жигерица 
велика е и црвенкаста , и стои од- 
ма исподт> препоне ст> десне стра- 
не стомака. На нвои е жучнми ме- 
урЂ , а крвв јои долази изт> дверне 
жиле, изт> кое она лучи жучЂ, кон 
после изт> тога нЕногт> меура, има- 
тоћегБ видт> грушке, у танко цре- 
во дванаистннкт> капл^ћ, и одтудт> 
сварт> ела довршув.

е. Слезина лежи на лћвои стра- 
ни до желудца исподт> долнби ре-
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бара. У човека 6 она 6 палаца 
дугачка и 3 широка. Она има свов 
собствене жиле и била, и изнутра 
се састои изђ самм малм вдна у 
другу измћшанм жилнца и жица, у 
коима се танви и за прелазакт>у етру
приуготовлнва.

4

Желудацт, и савт> после нћга 
посамце наведенми дробт. на то слу- 
жи, да се поеао свапеин сла про- 
миче и одправлн , и питателнмИ 
сокђ изђ раздроблћне ране извла- 
чи , а савЂ грубми непотребнвш о- 
статакЂ одт> н! крозт> мокраћну 
цћвк и на гузно црево изт> тћла на- 
полћ изводи.

5. Жиле, иначе судови човечш- 
га тћла есу шуплки пролази или 
канали , у коима се'различне жит- 
кости, на пр. крвв, вода, млеко на- 
лазе. Одтудт. се оне и дћле на 
крвне, лимфатичне или водне и мле- 

9* 
0
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чнежилв. Крвне иликрвоносне жи 
ле стов све у свези са самммт> срд 
цемт», и всу кдне бпоће, ков разно- 
се крвк изт> срдца по цћломт* т1> 
лу, а вдне небмоКе, крозтк кое крвв 
изт» овога опетЂ натрагт> у срце 
иде; оне се иначе зову била или ар- 
тер1е, а ове крвнице или вене. 11ђен1; 
крви изт> срдца крозт> била у све 
кравве тћла и враћанћ нћпо од 
тудт» натрагЂ у срдце вств обтвКЋ 
крви или циркулацјн крви.

1шоће жиле леже дублћ у ме- 
су него неб1'к>ће жиле, и цћпак> се 
у млоге гране, ков све тешнћ н 
танћ бв1вак), док’ се у наитанћ вла,- 
сне цћвчице несврше. Неб1к>ће пакт> 
жиле обратно, бк1вак> све нче и веће, 
што ближе кт> срдцу иду, у ков и 
утнчу; у нкима било не куца. Глав- 
не бве крвоносне жиле всу: велико 
било и шуплн вена, ков острагв 
при ртеници и непосредственно са 
срдцемт> у свези стое, и после плућ- 
но било и плућна вена.
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Јимфатичне или водне жиле на- 
ликђ су на крвне жиле; само што 
се у нвима не налази крвв, већт> та- 
ко названа течна вода , лимФа, кон 
6 едла лепна или пачна житкоств 
и којо оне у груднми каналЂ, у клјоч- 
ну вену доводе , гди, пом1шавши 
се сђ млечнммЂ сокомћ , у крвв 
прелази.

6. ПлЈОвачку, СЛуЗЂ, мастћ ИЗЂ 
ушЈк> разлучун) и праве шлкзде, кое: 
су шуплвикасти, жилица и живаца 
пуни судови.

7. ЈКивци или нерви мекани су 
и мождинави, едни више други ма- 
нћ вдри конци , кои све парЂ по 
парЂ изђ мозга и изђ кичменмчне 
мождине произлазе и одтудт. се у 
све мекане части т!)ла разграннва- 
к). ДеветЂ парји излазе изђ мозга. 
а тридесетЂ изђ речене мождине. 
Кравви живаца, и почетка и свр.
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шетка нвиногђ, тако су врло фи- 
ни, да се ни на увеличавашће ста- 
кло не могу видити.

Живци су унутрашнви органи 
осећана; па зато иду они по већои 
части у сполншне чувствене ор- 
гане, у чуствила Живцима мири- 
шимо, видимо, чувмо, окушавамо, 
осећамо. Првми парЂ су живци 
носа или воннла ; другш живци о- 
чЈк) или вида; трећш гкивци, кои 
мичу очи; далвш парЂ су живци у- 
ппк) или слуха, а по овмма онаи 
живаца вкуса и за покретЋ езмка.

Раздражлкивоств живаца в о- 
собито велика. МускулЂ, у комђ 
се живацЂ раздражи, онаи часЂ се 
помиче, често нко изадуго стреса.

Сви су живци споли обложени 
едномв танкомЋ кожомђ, и свршу- 
к) се на нскимђ мћстима, као на 
пр. у носу н на взвшу, у мале врш- 
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ке, кои се назмвак) живчане брада- 
вице. бдне части тћла, на пр. нок- 
ти, коса, немак) живаца. па зато и 
всу оне безЂ чуства. Тако исто 
нема више ни онде осеИанн, гди 
се тичуНш се живацт. пресћче.

МозакЂ, изђ коега живци про- 
излазе. главно е мћсто осећани Онт>
6 обмотанЂ троиномЂ кожомђ: пре- 
танкомЂ , научиномЂ и судовномЂ, а 
одт> повреде споли бране га ике
кости одт> нЕгове плитице. СамЋ 
се мозлнђ д-ћли на две полутине. 
Осимћ тога јоштћ лежи острагт> у 
глави и малЂш мозакЂ, кои се оте- 
же крозЂ цћлу ртеничу, гди се до- 
ле на крак) у едну киту танки жи 
ваца свршуе. У мозгу се наипре 
види една пепелнва частв, кон се 
састои изт> премлого врло танки, 
као црева искривудани и една ст> 
другом-Б умотанк1 жилица; иосле 
долази друга бћла частБ, или пра- 
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во срдце мозга , ков 6 мало тврђе 
и ковга е саставЋ одт> сами посве 
Финв1 живчанм кончиђа; наипосле 
се показум) неки пругасти трупци, 
између кои леже тако назване ноге 
продужене мождине , одкудт> излазе 
живци оч1К). Мало дал^ћ напредљ 
има вдна преграда, а острагЋ душ- 
ница жлђзда , конаргумЂ, кои су 
вдни философи држали за сђдиште 
душе. Одма до нђ виде се два 
денкчнђа и вдна округла рупа , не 
споминјоКи јоштћ и друге млоге 
мале части. — И лал&ш се мозакт« 
дђли, као и велинги, на две вднаке 
половине.

8. Изћ мозга иду, као што 
смо веђЋ видили, живци или нерви 
као оруђа чуства и свакогЋ осе- 
ћ^рм. Чуствама стои човскћ у до- 
тицанк) са сполншнбимћ свћтомЋ. 
— ТаковБ! чуства онћ има петЋ: 
ОСвТЂ, вкусЂ , НОСЂ , (мнрИСЋ, вонн)
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слухЂ, видЂ. Узми човеку ова нћ- 
гова чуства, па ти онт> неће вм- 
ше моНи знати, шта се изванЂ 
н-ћга у св^ту сбмва; што више? 
онт> ће и себе сама одт> части из- 
губити.

а.) ОсвТЋ. Наиглавше одт> св>- 
к> чуства в осетЂ; е.рт> и мириса- 
ти, видити, окусити, чути наипо- 
сле ништа друго же него што раз- 
нородно осетити. Ово се чуство 
распростире по свему тБлу, и спо- 
лн и изнутра, осимђ оне гди жива- 
ца нема. Само колико оно И16 сву- 
да вднаке живости. НаиживлБ, наи- 
оштрјв 6 у прстима и на езвшу. 
Што се више упражнмва, то оно 
све живл^ бћ!ва , као што се, на- 
противЂ, све више тупи . што се 
више пренебрегава или навикомЂ 
мори. Тако има примкра , да су 
слБпци прстима у.мтБли разликова 
ти злато одт> сребра, новацт> одт>

б
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новаца, да, и саме бое. Напро- 
тивт> тога не осећа на пр. дрво- 
с!1ча, млатилацћ, тежакт. никакав-ћ 
6олђ више одђ свое раднћ, ерЂ се 
ово нћгово чуство дугомћ нави- 
комт> затупило.

б ) Вкуст>. Оруђе вкуса е врт. 
взмка. Кадт> се сирЕчв какво вку- 
сно ело зубима прожваће и сђ плјо- 
вачкомЂ помЕша, онда продру у 
нЕму налазеће се соли крозт> гор- 
нћ шуплкикаве коже езнка до са- 
ме долн! нЕгове кожице, кон е пу- 
на малм брадавичица одђ живаца. 
То бмва и сђ пићемт. и другимћ 
житкостима. И тако се произво. 
ди оно, што вкусомЂ назмвамо. По 
томе, како што дражи. ове живце 
на бзнку, оно 6 киселога или слад- 
КОГћ, лкугога или горкогв, пр1нт- 
нога или непрјнтногћ вкуса.

в.) Носђ. Мирист. или вонн о- 
сећа се у носу, особито у слузнои 
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кожици, кон)мт> е онђ изнутра об- 
ложенЂ. КадЂ се мирисавши за- 
даи ствар<и дисан&мж ст> воздухомЂ
у ност> повуче, онда онђ дирне но-
сне живце, и 
садЂ слаб1в , 
Одк болести 
са уништити 

подражи 1и садт> нче, 
садт> врло пр1нтно.
може се^ чуство но- 

или покварити. Врло
нми мирист> може човека и умори- 
ти, на пр. мирист> паре одт> угл-ћ- 
влн. Понека животмнн млого бо- 
лв1и ност> има одт> човека, на пр. 
пасв Но и човект> упражннванћмв 
може чуство свога носа нко изо- 
штрити; то намЋ показук) на пр. 
американски дивлнци, кои издалека 
могу омирисаги гди ватра гори.

г.) СлухЂ. Уши су оруђа слуха 
или чувенн. Оне су изнутра врло 
вћштовно построене. Наипре се у 
нвима показуе ирошзЂ или каиа.1Ђ 
слу.г.а, кои е една змјовидно искри- 
вудаиа , донекле рскавична, одне-



26

кле коштена цћнв, и у којои се 
прави и налази тако названа маств 
ушјкв После долази бубн-ква оп- 
на , или кожица , кон е на едномв 
дугулнсто окрлугломв обручу ОД'В 
кости растегнута. При нвои се на- 
лазе чотмри мале коштице слуха: 
кллдиво или чекиКЂ, наковани, стрв- 
менЂ или узенггл, и силвгвва костђ, 
На крак> 6 една, као не округла о- 
душка , кон се зове округлми нро- 
зорЂ. ЗатимЋ иде предвор^, лави- 
ринтЂ и нужевидницГ пролазЂ, изза 
ковга прикрвЈвенв стои живацЂ и- 
ли нервЂ слуха, кои гласове кв мо- 
згу води. И овде се налази јоштв 
и вдна мокрина, водица слуха, кон 
се помиче, како в гласв дирне 
Кадт» се дакле каквммв гласомв и- 
ли звукомв воздухЋ сполн покрене. 
онда онв ступи у уво и удари у 
бубнћву кожу; ова се затрепти и 
покрене оне четкЈри мале кости, 
кое одма изза нЕ стов, тако да о- 
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не една о другу ударан) и причи 
нђнкш покретЂ и потресЂ у пуже- 
виднми каналт. наставе, одкјдћ онђ 
до живца чувенн дође, кои у мо- 
закЋ иде.

д.) ВиоЂ. Очи су органи ово- 
га чуства. Оне леже у очинбимђ 
нмама и могу се ву^а.па или капци 
ма, у коима се и горе и доле вла- 
си. треиавице, налазе, добро затва- 
рати Одозго су очи закркмћне о- 
брвама, кое не дак>, да знои сл, че- 
ла у нки тече. Осимћ тога и.ма ту 
н очнм мускула, коима очи на све 
стране мицати и окретати можемо. 
Ови се мускули у дћтинству често 
могу тако запустити, да оне после 
око само на едну страну или кудћ 
никако не треба мичу и управлнм), 
и то се онда зове разрокЋ бмти.

Кодт> свакогт. ока изнутра има 
по една повелика жлкзда, кон е 
опетв одћ вБппе манки жлћздица 
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саставлЕна Ова жл-ћзда лучи едну 
ЖИТКОСТБ , водицу , КО1ОМТБ Св ОЧИ 

одт> "прашине и друге нечистоће 
перу, а што одт> нћ после прете- 
че, оно се скуплн у сузнммЋ кеси- 
цама и изводи се средствомтБ ове 
мешинице у шуплвину носа. Кадв 
човека велика радоств или жалостђ 
обузме, онда му изђ онб1 кесица 
млоге сузе потеку.

Но наиважнЈе части ока есу ор- 
гани очннЕгћ вида, кои се са жив- 
цемЂ вида у нЕму самомЋ, у оку, 
налазе. Кадт> у средоточЕ ока па- 
дну зраци свЕтлости, кои се ст> т+>- 
леса од61внј , онда они ту начине 
малкЈИ ликб истм тЕла или пред- 
мета. — Око се састои изт> вмше 
кожица и житкост1и , кое се у нви- 
ма и између нви налазе. Прва спо- 
лн 6 една нка, тврда и дебела рожна 
кожа, а изза нЕ друга мекана жиз- 
на кожа, кон е пуна крвоноснБ! 



н* 29 јлз

жила и изнутра вдномђ црномЂ сли- 
номт> обложена. Преднми окранкт> 
ове когке представлн зћничнши 
кругЂ, кои в на среди отворенв, 
те тако ту зкницу оставлн Пзза 
зћнице легки кристално сочиво, ед- 
но зрну сочива подобно, као уве- 
личателно стакло створено тћло, 
кое. стои у еднои когкици и нзмеђу 
две гкиткости, едне водене и кдне 
стакловидне, одћ кои се она предЂ 
нбимђ, а ова изза нћга налази Са- 
свимђ на днуока е мћсто живца очи- 
нћга вида , кои в деблвине сдногћ 
потанкогЂ перета и кои се овде на 
млоге танке кончиђе цћпа, те про- 
изводи мрежну кожу, кон 6 на ис- 
томђ дну ока растегнута. Оваи 
гкивацЂ носи кв мозгу ликђ или о- 
бразЂ предмета , кои се оку нред- 
ставлик).

9. Говорг н нђгови органи. Чо-
векЂ и тимт> стои надЂ гкивотмнн-
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Ма, 1ПТО ОНБ разуМЛБИВБШЂ звуци 
ма говорити, р!>чима свов мбкли 
изражавати може. За то е п-ђму 
природа дала оруђа говора. II ова су 
у грлу, кои се налази на горнћ.мЂ 
крак) душника, са гласном7> иуко 
тнномђ, надт> кошмђ виси заклопацЂ 
грла и ресица, потврда и помало 
мичуђа се. Кђ томе спада киптђ и 
вЗЂ1К7> СЂ нћгОВОМЂ КОШЧНЦОЈНЂ, И ЈПуС- 
кулима, сђ коима се миче. У нћму има 
и живаца, и жила и жлћздипа, ерЂ 6 
онђ увданпутЂ и оруђе вкуса и гу 
танн. Но за нсанк говорЋ јојптђ 
су и устна нужна, кон се мичу сред 
ствомђ нднога мускула, названоЈЂ 
уздицомЂ, и кон су навучена вдномћ 
врло ТЗНКОМЂ КОЖИЦОМЂ , ИСПОДЂ 
ков се одвећЂ млоге крвоносне жи- 
лице налазе, сђ кои она и свок> 
црвенк имак).

Овббмђ органима не служи се 
човекЂ само кадт> говори, него и
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кадт> звиа;ди , хуче , иуче, уздише, 
п!>ва. За све то « нужданЂ про- 
лазт> воздуха крозЂ нки, кои се ди- 
санћмЂ производи.

11.

ТЕЧНЕ И Л И Ж И Т К Е ЧАСТИ 

Т Ђ Л А.

Кђ течнкшЂ частима човеч^ега 
тћла принадлежи особито крвг>, изђ 
кое се разлучук) мокраћа, сузе, знои, 
плнзванка и млоге друге житкости.

Крвг> е, као П1то већЂ знамо, 
црвена врућа житкостб, кон се 61- 
шћимЂ жилама или артер1нма изђ 
срдца у све части тћла разноси, а 
крозЂ неб1к>ће жиле или вене о- 
петЂ натрагЂ у срдце повраћа. Ко 
е вид!О, кадЂ се крвБ изћ жиле пу- 
сти, могао 6 спазити , да се крвв 
прогруша како се олади. II онда

3
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она покаже вдну пгсту дркћућу мас- 
су , кон в одђ части црвена , одт> 
части жућкаста или црно - зелена. 
Црвена частв зове се сириште одЂ 
крви, а она жута или црно - зелена, 
вода или сурутка одк крви. Оно, си- 
риште, бћла е чврста, кончена масса, 
сђ врло малвшЂ црвенвшЂ зрнцама 
изм^шана, одв кои крвв свок) црвену 
бок> и има. Ова, вода крви, слузна в 
течноств, кон се прстима у конце 
развлачити моа;е. — ЧовекЂ, кои в 
већт> на свом) снагу стао, и здрав-ћ 
6, има одђ прилике 2'1 фунтш крви 
у своимђ жилама.

Мокрака се лучи изђ крви. О- 
на има у себи различне соли, ки- 
селине и земл-ћ. Одђ здрава чо- 
века мокраћа 6 бистра, прозрачна, 
жућкаста и слабо заудара. Иначе 
6 она врло премћнлвива по годи- 
нама човека и по рани, кок) онђ у- 
жива. Осимђ тога одвећЂ се лако 
и брзо поквари.
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Сузе су такође слана, прозрач- 
на житкостн , кон се, као што в 
већЂ вБппе речено, у сузнои кеси 
купи и одатле или на очи или 
крозт> ност» излива. Оне су потребне, 
да се очи мокро држе и одт> пра- 
шине и друге нечистоке перу, а и 
за то, да се зћница, управо рожна 
когка оч1к>, чува.

Зноп е житкоств, кон често 
врло ружно удара ; а слана в, и и- 
де изт. тћла на рупице у кожи и 
каплнма отиче. ()нт> се лучи изт> 
крви у наитанкимт. гранама бјгоћи 
жила, ков ст> кожомт> у свези стое. 
Кадт> се знои у капл!> не скуплн, 
онда онт> иде изт> тћла као танка 
пара. Но ова може кадшто тако 
нка бмти , да човект. за вдант> са- 
мо дант> до петт> Фунтш одт> свои 
сокова нвомт> изгуби.

Плшванка садржава у себи во- 
дене, слединнве или пачне, слане и 

3* 
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прогрушлкиве части. Она се пра- 
ви усвоимт» жлћздама, и всте, кад- 
годт> в сасвимЂ чиста и здрава, 
безт» свакогт. вкуса, безт» мириса и 
безт» бов; но поредт, тога в свагда 
гушћа и тежа одђ воде. Дуго мо- 
же она стамти , да се не поквари, 
да не трули.

Слине су сдна погуста затеж- 
лвива житкостк. кон се изт» 
нби б1Јоћи жила у жлћздица.ма у 
носу лучи. Нвима су покрмвени 
живци носнога чуства , кои 6б1 и- 
наче, да нви на ннима шв, нко, о- 
собито на сувомт» вћ^ру, морали 
страдати. Слине потеку кадшто 
одвећт. млого , а кадшто 1и нема 
никако, и онда в човеку отеЈц.- 
чано дисанћ и мучант. говорт. — 
одт» шдвшјв.

Сокћ желудца е танка или жит- 
ка, прозрачна, мало слана течноств, 
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кон се изт> унутрашн^ћ коже стома- 
ка извлачи и кон у овоме сварт, к- 
ла подпомаже. Онт> има врлб лм>- 
ту прогризлћиву силу, не само на 
естиво, него и на самљ металЂ и 
каменћ.

Ж1/чг> се, као што смо већт> ви- 
дили , лучи изт> крви у црнои ’жи- 
герици. Она в затежлкивт>, жутт> 
или жуто-зелент> погустми сокт>, 
горкога вкуса и непр1нтногт> мири- 
са. У води се она разблажити и 
растоии ги може ; но то не бмва и 
са жучншмЂ каменомЂ, кои се кад- 
што у жучи прави, врт> онт> н1в у- 
право каменв, него отврдн^то гру- 
менћ одт> цркастћ! улћнм частица, 
кое се у топлини као восакт>, а не 
и у води, растапа.

Мастћ изЂ ушгн) е сдна мастна 
угасито жута, густа, гадно горча 
ста житкоств, ков се прави у ка- 
налу слуха.
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Мождина или мозакл одк постј- 
К) ул^на в деблвина, кон се у шу- 
плвинама кост1к> налази. У старо- 
сти к нестак и менм свок> Фарбу.

Сало или деблЂина прави се, 
као што смо већ'в видили, одљ из- 
лишнм питателнв1 сокова, дакле 
одт> оногб, што претече одт> ране, 
кон в за тћло потребна. Деблвина 
е живце неимашћа мастна матерјн, 
без'Б мириса и благога вкуса. Она 
тћло чува одт> зиме и одт» бола, и 
чини кожу б'1>ломт> и гладкомт>. Одт> 
улн (зеитина) е она лакша, и ст> 
водомт> се не може помјипати.

1. Ножа, којомЂ е цкло чове- 
чје т^ло обложено , на еднв1мт> е 
м^стима деблн, а на другимт> танн. 
Она се састои изт> више една на 
другои лежећи навлака, одт> кои 
долнм, ирна кожа, представлн са- 
ставт>, пунт> судова, у кое краеви 
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живаца и наитан^ жилице прелазе 
и свршуто се. Испода, нћ лежи ма- 
стна или тучна кожа, изђ кое дла- 
ке и власи човечјега тћла произла- 
зе, и кон мускуле чува, да свок> 
гибкоств и мекоств не губе. На 
онои првои , правои кожи, навуче- 
на 6 мрежица или мрежна кожа, 
састава слузногљ и бов црвенкасте 
као месо у лнјдш бћлк1, а црне 
као углћнт, у црнаца или Арапа. 
Последнк) навлаку чини епидермиСЂ, 
една танка нео.сетлвива кожица, ко- 
н вршке живаца одтб повреда спо- 
лн и сву кожу од1» влаге чува. О-
ЛК)ШТИШТ> ли ову кожицу одкудЋ 
ст> тћла, то се она одма осуши и 
скорепи. А гледишт> ли е на уве- 
личаванЉе стакло , то ти се на 
нбои показук) рупице, на ков знои 
изт> тћла излази, тако правилно раз- 
ложене, та се дивити морашт>. Он- 
де, гди се таре и претискув, нра- 
ве се на нбои жул-кви.

т •
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2. Длаке су танке жице или 
цћвчице, кое су млого наликт> на 
луково билћ, поредЂ осталога свогђ 
строн, шштђ и кореномЂ, кои у 
мастнои кожи стои. Свака длака е 
едноставна, или прав1в рећи сложе- 
на Јућвка, пуна сока или мождине, св 
едномЂ тврдомЂ растеглБИвомЂ или 
еластичномЂ навлакомЂ. Оне сиса- 
нј влагу како изђ воздуха, тако и 
изђ човечЈбГЂ тћла. кднм лкјдш 
длаке су кратке, оштре и кудраве, 
у други дугачке, мекане, а и слабе; 
у овб1 црне или смеђе, у онб! пла- 
ве или црвене, по чему имђ е и 
коса такова. У старшмЂ годинама 
бв1вак> оне обично сћде и бћле, и 
одђ болести опадну сасвим-Б или 
само одт» части.

3. Строи тћла већине сисак>- 
ћн животБшм тако е одгб прилике 
начинћн-Б и угођенЂ, као човеч1е 
тћло. Но човекЂ већЂ и самвгмЂ 
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6ДНБ1МТ> СТрО6МТ> СВОИ руку И Пр- 

ст1ЈО неисказано далеко над^ сви- 
ма животинн.ма стои. За свок в!>- 
1пто начинћно одћло и обиталнште, 
за свои родт> и плодб, кои са зе- 
млћ бере , за сву свон) владу, ко- 
1ои су све животбшЕ покорене, за 
све то онв има колико разуму свомз>, 
толико и особитомт> строк) сво- 
и руку благодарити. Помшслите, 
шта 6б1 и одт> наиразумнш лк>дш 
61>1ло, кадт> 6б1 они на руци мћсто 
прстно, на пр. конбско копнто и- 
мали ? Како 6б1 они куће зидали, 
куделк) и лант> и вуну прели, сук- 
но и платно ткали , како нвиву уз- 
орали и посенли , родт> покупилн, 
вола и конн укротили ? Безт> руку 
6б1 се лк)ди ст> разумомт> своимт> 
1оштт> несрећншма осећали. Но при- 
рода Н1в нвима са.мо ово првенство 
дала; него имт> 6 она даровала 
1оп1тт> и лћпт> благородант> стаст>, 
израза пуно лице, одушевлћно око, 

24



»6 40

па и способноств, да могу говорити 
и свов МБ1СЛИ исказати, и свое у- 
дове бол-ћ и више, него животб1н1>, 
мицати, а недостатакв у сили и 
снаги вћштиномЂ допунити. Али 
наивише се човекЂ диже надт> жи- 
вотБ1ннма своимћ душевнБ1мт> каче- 
ствама и способностима, о коима 
ће васт>, ако добро узпазите, по- 
учити слћдушћа овде наука о души.

ПСИХОЛОГ1Л ИЛИ НАУКА О 
ДУШИ.

Имало в лк)Д1И, кои су казвша- 
ли да нема душе; други, напротивЋ 
тога, кои су вћровали да има ду- 
ше, али се о 6бјтности тћла сум- 
ннли. Но никомђ јоштђ ше пало 
на паметв, да каже да нћгове соб- 
ствености нема , или да онт> као 
човект> не суштествув; ерт> ако 6б1 
се и узело, да в све само вдант>
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м
сант>, то опетЂ мора некога бмти,
кои ће оваи сант> саннти.

Мм знамо , да наст> има и да 
ммслимо. Наше чуство 1оштт> намт> 
каже, да сила, којомђ мнслимо, нјв 
у нашимт> рукама или ногама, него 
у нашои глави. У мозгу дакле по 
свои прилици пребмва наша душа. 
,П1та 6 пакт> управо душа и гди е 
она доиста, то 1оштт> нико не зна; 
мм познаемо само нћне силе ст> 
н!.нм д-ћиства.

Изт> искуства знамо, да душа 
непрестанно, па и у сну самомт>, 
ради. Док’ « годт> човект. живт>, 
све онт> сматра, мвшли, осеКа , за- 
хтева; и тако се све, безт> престан- 
ка, у н^ћговои души прем^не чине. 
— Наука, ком излаже, како постак) 
ове прем1;не, и кон су и какова 
нвина своиства и дћиства, назмва 
се искуственна наука о души.

I
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Прилика е да и животб1н!ј има- 
к> душу^но млого ман-ћ силе, него 
што е она човечјб ч душе. Живо- 
тмнћ не могу разммшлити о узро- 
цима и слћдствама или дћиствама; 

0 не могу располагати и угађати, 
нити нове истине тражити и из- 
водити. Опица или маимунт>, кои 
се код’1> запалћне ватре гр1в, нема 
толико разума, да на нк> домеће 
дрва, да се не угаси; млого манћ 
ће онб икадт> до те вештине до- 
ћи, да самт> ватру тренћмЋ или 
кресанћмт. изведе и начини.

Човекв се душевнммљ своимт> 
способностима, као и своиствама 
особитогт> строн нћговм руку, на 
ову вк1сину надв свима жавотинн- 
ма уздигао и наиплеменитжмБ и 
наисилнигмБ створомв на овомт> 
свћту начишо; премда га млоге 
животмнћ снагомт), итриномт> и би- 
стриномв чуства превазилазе. Ти- 

«



сућу удивителнш стварш, кок е онт, 
пронашао, и кое намт> толико пол- 
зе и забаве приносе; тисућу умћт- 
ностш, вћштина и наука д!ло су 
човеч1вга духа. Свуда ради оваи 
духт» мудрммт> разммшлннћмт> по 
извћстнммт. и одређенммтв потре- 
бама и за такове цћли. Мв1 не пра- 
вимо наше куће, као брегуница свов 
гнвиздо, све онако као што смо 
ш пре илнду година зидали, него 
све ст> другимт. и другимт» прем^- 
нама, по паметномт, поводу и по 
основанои причини. — Душевне су 
дакле силе наиплеменит1в силе у 
човеку; оне по томе и заслужун), 
да се пре свјјо осталм изобража- 
вак> и озбилкно употреблнвак). Ко 
ове силе запусти, те ш не развјн 
и неизображава, онаи се мало или 
онаи се нимало одђ живинчета не 
разликув ; па 1оштт> ако в онт> кт» 
томе и т^лесно тромт. и л1»нт», он- 
да н1б вреданв ни колико скотт».—



* Две главне силе душе всу по- 
знанн и заЈтеванн мо1ој. Ранко ви- 
ди на Станку нову 'алвину; онт> по- 
зна, да е она лЕпа , па зажели, и- 
ли захте да и онћ такову ’алнину 
има. — Друпи путт> види Ранко 
стакло ст> медициномт>, кош му 
треба пити ; онт> већт> зиа, како е 
она гадна ; већт> и сама ова помм- 
сао квари му волк»; онт> се дакле 
гнушава и изб^гава в. Онде в Ран- 
ко познао иешто поволнно, и захте- 
ва, да то има; а овде 6 познао 
противно, и зато се нћговт> захтевт» 
на противанн начинт> изввлк?в.

Но да бм Ранко могао онаку 
нову алнину захтевати, мора онт> 
наипре о нћнои лћпоти имати по- 
ннтге или идечо; мора онт> о тои лћ- 
поти чуствовати и размшшлнвати. — 
Онт> 6 дошао кући , гди ону нову 
алвину више невиди, али нћнт> из- 
гледт> или образт> шштт> стои у 
нћговои души; памтен^ или памет^
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е, кол му га е ту одржала: сила се- 
ђанн садт> га у нћму опетт> сасвимЂ 
мсно производи, а сила образотвор- 
ства или уображенл јоштђ га и у- 
л1пшава. €адт> онт> своимб разу 
310317) ИЛИ СВО1ОМТ> ЗшКн ЗЊЧИЛђнЦ 
сравнмва ону л!>пу нову 'алвину 
са сво!омт> старомЂ^ изношеномт>, 
па средствомт> свое суђена силе на- 
ђе, да в она много лкпша и болн 
одт> ове. Ту 6 пакт> пмтан%, 6 ли 
нћгово суђенћ право? Зато онт> то 
садт> испмтув СВОИМТ> у310317>, и мо- 
же бв1ти налази , да е погрћшјо. 
Показало му се на пр., да е сукно 
одт> нћгове ’алвине млого бол^ћ и^ 
фин16 , да она болк) поставу, болн , 
дугмета и млого више вредности 
у себи има, па слћдователно да е 
н-ћгова стара ’алвина валннјн него 
она нова, кок> н желш бмо имати.

Осећанћ, кое свака стварв спо- 
лн у човеку причиннва, само крозт> 
чуства допре до у нћгову душу.
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Душа види , чув, окуша, мирише, 
осећа чрезЂ чуства, кон 1ои само 
као оруђа, као средства служе. Но 
искуство показуе, да нису сва чу- 
ствена осеђанн одђ еднаке нсно- 
сти и мчине, и да едно осећанћ 
одђ другогЂ слаби. Изблиза н. пр. 
видимђ и чунмЂ бол-Б неко издале- 
ка; на бђломЂ полк> бол1> се виде 
тавни предмети него на црномв; 
на сунцу готово нимало не видимђ 
пламенЂ свеће.

Тако производе сполншни пред- 
мети крозЋ чуства различне пре- 
мђне у нашоК души. Али тако ис- 
то и туга иурадоств, и умствова- 
нђ, и напрезаић и друга дћиства 
сила, кое се у нами налазе, ков да- 
кле не долазе сполн, пдкрећу на- 
шу душу, те сваконко осећа, или 
чуствуе. Моћв тога зове се уну- 
трашнк чуство. А опажанћ овога 
у нашои души назмва се св^ств.
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На понеке премћне, кое се у нами 
сбк1вак>, мм смо се веЕт» тако на- 
викли, да ш више и не узимамо на 
умт», да се дакле сб нвима наша 
свћств више и не занима; такове 

тваранћ очЈНЈ, мицанћ удова, као 
маанћ рукама и т. п. Тако е и ст» 
СПОЛМШНБ1МЋ понвима и утисцима, 
на кое слабо пазимо. Мм, на пр. 
пролазимо поредв какве нуће, па * 
ништа не знамо, да смо поредт. нЕ 
прошли; или, видили смо се ст» не- 
кимт> и разговарали , а не умемо 
казати, какве су ’алг»ине на нћму 
бв1ле; или, читали смо едну кнби- 
гу, слушали смо едну проповћдк, 
али не знамо казати, нити шта смо 
читали, нит’ чули. — Што се ви- 
ше човект. учи, све у свћсти и у 
знанк) видити, чути, чинити, то ће 
све нсшб бмти нћгове идее и нћ- 
гови душевни представи, то ће 
се све више нћговт. разумт, обога- 
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ћавати и изображавати. Но пора- 
ди тога треба му се 1оштв труди- 
ти, да и свок) сполвшни) осећани 
моћв, свом сполишнн чуства че- 
стбпгб и озоилбнб1мт> упражннва- 
нћмЂ изоштрава. А да в то могу- 
ће, учи насЂ искуство по свакш 
дан1>. Добарт> ловацт> на пр. види 
зеца већт> на такои далБИни, одкудт> 
га друго ненавикнуто око не може 
спазити; американскш дивлнкт> по- 
зна по трагу путт>, кои е у бћгу 
н'1>говт> непрјнтелв узео.

Одт> свакогв чуственогт> осе- 
ћанн, одт> свакогБ чуства остаго 
у души, и пошто в рно већт> пре- 
стало, 1оштт> трагови, то встб пред- 
стави или поннтгн, идее. Моћв, ко- 
1омт> се ови трагови у души задр- 
жаваго, зове се паметћ, на.птенћ, и 
моћв , ^ко1омб се они опетт> на па- 
метЈ> повраћак), сила сећана или 
опомипанп, као што смо то вБппе 
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примћромБо новомђ одЕлу Ранка 
показали.

Што смо годђ врло задуго и- 
ли често , или врло радо виђали, 
слушали, или иначе осећали и чу- 
ствовали, оно мб1 врло добро и н- 
сно памтимо. А што, напротивт>, 
само редко или замало виђамо, или 
што смо, не пазећи добро, смотри- 
ли, то врло ласно опетЂ забора- 
вимо. — Често едно чинимо, а дру- 
го МБ1СЛИМО , и онда смо разсеани. 
Млоги, коима бв1 требало потужи- 
ти се на нвину душевну разсен- 
ностб , туже се крБ1во , да ништа 
не могу добро упамтити.

СећанЕмЂ притечемо у помоћв 
памтенк). Л не знамЂ на пр. више, 
у кои самБ данЋ вдно писмо од- 
прав1о. СадЂ се сећамт., да е то 
6б1ло онан данЋ, кадЂ самв у едно 
дружство ишао, за кое добро знамЂ 

4* 
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да се у петакт> сакупило бкмо. Та- 
ко се дакле опоминЕмб, да сат> 
оно писмо у петакт> послао. Сека- 
нћ дакле помаже памтенго по обич- 
НБ1МЋ околностима, те оно у трагт> 
улази ономе, што душа тражи. 
Тоштт> вданЋ при.мћрБ! М видимт> 
едногЂ човека , о комђ ми се учи- 
ни , да ми в нћгово лице познато. 
СадЋ МБ1СЛИМЋ, на комт> самв га 
м!1сту И у КО1ОИ прилици могао 
већт> еданпутЂ видити, и по томе 
се наипосле сетимт> и опоменемт>, 
ко е онт>. Но то се не може сва- 
гда учинити; и овакова немогућ- 
иостб душе, нечега се, што смо 
едномт> узнали или осетили, опетт> 
опоменути, зове се заборав7>.

Сила уображенн или образо- 
творства ствара наново у души 
представл^нм, кон е она већт> ед- 
номт> имала или кон су на ова и- 
мавша наликт>, или слаже изт> ви- 
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ше таковБ! представлђнн нове о- 
бразе, нове ликове. ЖивописацЂ 
на пр. опоминђ се тако живо чер- 
Т1И лица кдне персоне, кок» е нд- 
номт> видјо , да онт> садт>, премда 
му она предв очима не стои . до- 
бро погођенми нђнт> ликт> испише. 
Пли онт> се опоминђ умилитогт> ли- 
ца вдне, дивногт> стаса друге, лђ- 
пм руку и мћппица тређе персоне, 
па сво1омт> живомт> Фантаз)омт> са- 
стави одтудћ вдант> образт>, на 
комт> се све ове лђпоте уедно св- 
дннђне налазе. — Силомт> уображе- 
нн или Фантаз1в диже се лако и 
радо човект>, особито живописацт>, 
п^сникт>. вамтелв, вдномт> рђчи у-- ' 
мђтникв или артиста, внше обич- 
не, просте. дћиствителности. Онт> 
изммлшнва твари , призоре, поиве, 
положав, односителности, какве ни- 
кадт> н!в ни вид1о ни доживш, и 
тимт> бмва творацт> или санилацт> 
новога свђта. у кои и друге лк»де 
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живосћу свога описа и израза при- 
влачи. Тако постае Фантазшмт. 'моКђ
/ни;.з/б' и сама поб31н или пштиство. 
стихотворство, кудт> спадак) и чу- 
дновате приче и приповћдке, кое 
дћца тако радо слушак).

Сила уображенн и стихотвор- 
ства душе ради и у сну, гди санн. 
Снови су често одвећт> живи , та- 
ко, да спавакЉш осећа у сну го- 
тово то1ико угодности и муке, ка- 
о на нви. Они се садт» више, садт> 
манћ, а кадшто се нимало неодно- 
се на оно, што смо мбјслили, кадт> 
смо л<и’ли спавати. Душа ту узи- 
ма свои особиткш, самосталанк по- 
летт>, па иде у друге градове и зе- 
млћ, у друге стране свћта, на не- 
бо, у накао. —

ЧовекЂ , кои само за себе са- 
мога ради и живи , слабо кадт> за 
благо и зло други лјодш марећи, 
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зове се егоиста , саможивацЂ. Но 
понаивише в човеч1н душа распо- 
Јожена, да она осећа и други су- 
штества нево.по и поволвноств. И 
ова красна моћв, дћлити зло и до- 
бро другога, уобште се назв1ва са- 
чуствован-к, и кадЂ она за пред- 
метт> има само неволк) и болн) жи- 
ви тварш, сустрадаик, симпат1н.

Радоств и жалоств, у коши ду- 
ша кодт> други участвуе, осећа о- 
на 1оштћ вкппе и живлћ у себи 
самои. Но шта в радостк? шта 
ли жалоств? Радостк е вбшпи сте- 
пенв поволвства о свему, што др- 
жимо да е лћпо, добро, полезно. А 
жалоств или печалв, напротивз>, 
неповолвство и незадоволвство сћ 
онбвгб , што мб1слимо да 6 зло и 
шкодлвиво. Кадт> ко доб1« млоге 
новце. на пр. на лутрш, онда се 
онт> ико радув, Брт> држи, да су ти 
новци едно велико добро. А кадт> 
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му какавЂ разбоиникЂ отме кесу 
ст> новци и златанЂ сатт>, тад’ онђ 
тужи и жали, ерт» то сматра за ве- 
лико зло.

Дугаа осеЕа и лшбавћ и мрзости, 
доброжелателЂС.тво и завиств, на- 
дежду и блаеодарности и млоге дру- 
ге јоштт> страсти, или жестоке ду- 
шевне нарави покрете.

Љобави е милина сђ чезнвомт>, 
кок> у нама причиннвак> привлаче- 
ће наст> одличности и врлине дру- 
гога; она се производи и кадт> мк1 
на живинчету или и на ствари ка- 
квои налазимо, што наст> привла- 
чи и пгго намт> се допада. — Др- 
зоств пакт> наклоностћ е, радовати 
се о несрећи и о свакомт> злу дру- 
гога.

Доброрадство или доброжела- 
телвство радованћ е о срећи и до- 
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бру другога: а завиств досада о то- 
ме. — Поруга и подсм&СЂ злобно е 
изражаванК радости о погрћшки и- 
ли несрећи другога, или злобно из-

нћгове слабости или нћ-н
гове смћшне стране.

ЗадоволЂСтво е тиха радоств о 
нашемт. станго, или о добру кое 
смо учинили. КаннЈз напротивЂ не- 
поволвство или жалћнћ о томт>, 
што смо учинили.

Честолгобивоств е тежнм, тако 
све радити и поступати, како ће 
намт> се то одђ други лк>дш одо- 
бравати и за право и валмно при- 
знавати. СтидЂ пак-в незадоволк- 
СТВО е СТ> ОНБ1МЂ, што смо учини- 
ли, о чему ће свћтЂ зло судити,

Милостивноств или благоскло- 
ностђ привлачи наст. кт> лицу, кое 
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намЂ се допада збогт> нћговогв 
поволбногђ поступка и уредногв 
живота.

Благодарноств е признаванћ до- 
бра , кое намт» *е ко учин1о , и лк>- 
бавв. ко1Омђ се трудимо, то му о- 
петЂ добрвшЂ повратити.

Надежда или нада радованћ е 
о могућои срећи. кон насЂ очекуе. 
КадЂ се увћримо, да намт» та сре- 
ћа неће моћи више измаћи, онда е 
наша надегкда прешла у поузда- 
ностђ. — СтрахЂ е боизлвивоств и- 
ли душевнвш немирт«, кои намЂ пред- 
стоећа несрећа причинмва. КадЂ 
се увћримо , ^а насв ова несрећа 
не може мимоићи, онда е страхЂ 
прешао у очаннк, у безнадежностЂ.

ДвоумностЂ е мћна одђ радо- 
сти 'и жалости о томђ , за што
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'шштђ не знамо з
намЂ у део пасти 1

7 ,
зајЛмо, ’оће ли 
шВвдеће.

МалодуиЉ 6 пренагло гублћнк 
надежде, недостатакЂ срдца и по- 
стоннства.

х
Чезнр 6 силно исчекиванћ по- 

желаногЂ добра, кое на.мЂ дуго за- 
остае.

Срднн и гнквЂ понвлјос се на- 
ПраСНБШЂ, СЂ мрзости ПОмћшаНБПЦЂ 
ускиплћнћмЂ на неправду нли у- 
вреду, кок> су нама самвшЂ или на- 
шинцима учинили. Често се ту у- 
мћша честолшблБ, стидђ, покои, 
страхЂ, плашнн, надежда, и онда 
е гнћвЂ наисилшн и наилнзћа одђ 
СВ1К) страстш.

• '-I'

У жестокимЂ, напраснкгмЂ стра- 
стима душа толико изгуби свое 
спокоиство, да се човекЂ не може 
никако више мирно и ладнокрвно
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проммшлнт 
вомт» стан

ато 
сто

505

ОНЂ 1 
учини,

овако- 
за што

се после залуду кае.
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