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ПеЛен иЗМеЂу МиТа и СТВаРнОСТи

Пелен је једна од оних биљака које захваљујући својим својствима 
уживају изузетно поштовање у народу, али и у савременој па чак и нај-
модернијој фармацији која се бави истраживањима нових варијаната изу-
зетних својстава ове бињке, као и других сличних њој. Распрострањена 
је широм света. Поседује лековита, али и заштитна својства у традицио-
налној медицини. Користи се у бајању и врачању, а као једна од цењених 
трава има богату и занимљиву митолошку причу о свом настанку, имену 
и својствима.

кључне речи: пелен, лек, мит, магија

Пелен (Wermut), или (Arthemisia absynthium, l.) пелин (горки), акше-
нац, осјенац, камаљика, осенач, аксенач, (код Лужичких Срба: бам, бољ, 
буљ, буљица, полињ, полањ), чешки (пелињ, бидлица...), словачки (палин, 
пелин, полин, цолинек, глистник...), литвански (пелинкос...).1

Пелен је вишегодишња веома разграната биљка која припада роду ко-
рова. Сребрнастозелене је боје и достиже висину од 0,5 до 1,3 m. Расте 
највише по сунчаним и каменитим обронцима (херцеговина, Црна Гора...), 
али расте и по ливадама, крај путева, ограда и свуда где има услове за раст. 
Многи га саде у баштама за кућне потребе, како у лечењу, тако и у магији. 
Из података од 1942. године, види се да је највише гајен у Немачкој. Може 
се сејати, али је сађење популарније јер брже долази до раста и сазревања. 
Период цветања је од јула до августа.2 У лечењу се употребљавају равно-
правно како лист (Folium Absinthil), тако тако и врхови гранчица с цвето-
вима (herba Absinthil). Лишће је свиленкасто од густих и меких длачица, а 
цела биљка је сребрнастобеличаста. Лишће ближе земљи има дугачке дршке 
и троперасто је, за разлико од горњег и оног на самом врху које је једнопера-

1 Павле Софрић Нишевљанин, Главне биљке у народном веровању и певању код нас Ср-
ба,Београд 1990. Фототипско издање, Београд, 1912, 180–182

2 Др Јован Туцаков, Наше лековито биље, Београд, 1942. 123
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сто и двоперасто с кратком дршком. Има китњасто рачвасту цваст са малим 
округлим главицама, које су насађене на петељке. На длакавом цветишту 
има пуно жутих цевастих цветића. Највише се цени младо лишће које се бе-
ре док је пелен још млад и знатно је скупље од осталих делова пелена. Кад 
достигне висину око једног метра покоси се српом у висини од 10 до 15 cm, 
дрвенасти део, који је чврст, се одстрани као и нечистоћа, и одмах се суши 
у хладу у што тањим слојевима да би сачувао боју и лековитост. Од 4 kg све-
жег пелена добија се 1 kg сувог.

Осим тога што се користи у народној медицини, у употреби је и у слу-
жбеној медицини. У великим количинама од њега се справља мирисаво 
уље које се употребљава за израду горких ракија, а некада се стављало и у 
сточну со. Својевремено се пелен из наших крајева извозио за Америку. Од 
осталих земаља, највише се трошио у Француској и Италији за исте потребе 
као и код нас.3 Данас је употреба ове биљке доживела свој препород, како у 
медицини, тако и у справљанју напитака од алкохола и облога; и даље је ње-
гов архаични магијски (семе пелена су мајке знале да ставе синовима у, од 
крпице, направљену амајлију, данас користе станиол, и служи као заштита 
од метка) и митски значај жив нарочито у крајевима где се од старина упо-
требљавао за те сврхе. Значи, то су углавном подручја уже Србије.

Пелен је распрострањен на широким просторима Европе и делимично 
Мале Азије. Од најстаријих времена има значајну улогу у народном лечењу, 
али и као стимулатор, опијат и сл. За њега су везана многа знања о начину 
употребе, као и митолошка функција.

Ова ароматична биљка припада природној групи амара лекова. Изузет-
но горак, ситних цветова и са семеном које има важну функцију у општем 
деловању биљке, веома је познат и признат у нашој и страној фармацији. По-
знат је одавнина како у народној медицини тако и у митологији свих земаља 
у којима га има. Јавља се као бели и црни пелен. Његово цветање убраја се 
у једну од категорија за испитивање алергије. Поседује изузетно јак ирити-
тативан и ароматичан мирис, тако да неповољно делује на дисајне органе, 
нарочито код изузетно осетљивих категорија популације (асматичаре, нер-
вне болеснике итд.).

Од пелена се справљају лековити напици нарочито ефикасни за боло-
ве у стомаку и тешке главобоље. У првом случају се држи у алкохолу бар 
пар месеци, док за главобољу треба, без шећера, попити кафену шољицу 
концентрованог пеленовог чаја. Наравно, горчина може довести до нежеље-
ног ефекта, као што је мучнина праћена повраћањем, па се не препоручује 
мршавим особама и деци. У слабијој варијанти горки чај од пелена делује 
смирујуће и релаксира после дужег физичког и металног ангажовања.4

3 Исто, 125.
4 Пелагићев народни учитељ, изабрао, приредио и допунио Мирољуб Јевтовић, Запис, 

Београд, 1983, 511.
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Међутим, као и свака биљка, када се изађе из оквира напред поменутих 
својстава, пелен мора да има причу о свом постанку по принципу митског 
нарциса, босиљка, мајчине душице и др. јер је растао и онда када је све, 
рачунајући и земљу и камен, било живо и имало своју душу. То је период 
оног митског трага који сведочи о томе да сваки делић природе крије неко 
„божанство“.5

Плиније тврди да су у Старом Мисиру жарци богиње Изиде на литијама 
увек носили стручак морског пелена. Уопштено гледано, по многим извори-
ма може се тврдити да су стари народи веома ценили пелен с лековитим, али 
и магијским својствима.

У Апокалипси Пелин је име звезде, а историјски симболизује вавилон-
ског краља који ће опустошити Израел. Пророчки симболизује Сатану. Пре-
ма интерпретацијама хришћанских тумача пад звезде Пелин била би једна 
од оних космичких катаклизми које најављују Велики божји дан односно, 
крај света па чак и Последњи суд. Према тим тумачењима пала звезда ће 
мучити становнике земље смртоносном горчином. Та мука и те смрти дола-
зиће од вода које су постале горке (што је већ напред поменуто). Призове 
ли се у помоћ општа симболика воде, првог облика живота, протумачићемо 
ту звезду као казну која је пала с неба и трује саме изворе живота. Присе-
тићемо се хирошиме или неке друге нуклеарне експлозије која воде чини 
смртоносно радиоактивним.6 Гледано на нивоу интервритета и с аналитич-
ког становишта, пелен симболизује изопачење расплодног порива, тровање 
извора при чему су воде постале недоступне за пиће.

Последњих година, глобалним загревањем Земље и поремећајем климе, 
све чешће су поплаве катастрофалних размера које односе не само матери-
јална добра него и животе, а воде постају загађене и то на великим површи-
нама. Да ли би се тиме могло библијско тумачење, на неки начин, потврдити 
и сада, почетком трећег миленијума?

Осим апокалиптичког – митског значења пелена, постоји и она много 
важнија – лековита и позитивна страна ове изузетне биљке.

Мацер Флорид наводи Плинијево тврђење да су стари Римљани одвај-
када у капитолу, пре свих почасти, победнике у цирковим играма напајали 
напитком од пелена, верујући да је то прва и најбоља награда за њих, пошто 
им се тиме обезбеђује највеће благо на земљи, а то је њихово добро здравље. 
Можда су отуда средњевековни Германи на европском Западу употребља-
вали неко опојно пиће справљено с пеленом. Поставља се питање: да није 
можда тај напитак исто што и наш пелинковац?

Џонстон у свом латинском делу о Чудесном лечењу с природним ства-
рима наводи народно веровање да ниједно дете ни Богу ни људима не би 

5 J. chevalier, A. Gheerbrant, Rječnik simbola, Nakladni zavod Mh, Zagreb, 1983. (в. под 
pelen)

6 J. chevalier, A. Gheerbrant, нав. д., 494.
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ваљало ако му се руке не би натрљале соком од пелена и то пре него прође 
12 недеља његовог живота.

У једној области Немачке пелен називају колевкином травом. Постоје 
подаци да се још у средњем веку стављао детету у колевку да би оно мирни-
је спавало, а то се чини и дан данас у многим аграрним срединама разних 
земаља укључујући и балканске. У Шлезији га називају гробном травом, јер 
се њиме ките мртвачки сандуци, а сади се и по гробовима. Одатле долази да 
је пелен симбол смрти, жалости и туге.

Јасан је његов дуалистички карактер који се огледа како у хтонском, та-
ко и у соларном карактеру. У Еуфрату 1843. године када су биле велике суше 
и невероватна скупоћа, 2316 девојака је држало опход (литију) при чему су 
на расплетеној коси носиле венце од пелена.

Код Срба је пелен симбол љубавних јада. У једној љубавној песми са 
југа Србије заљубљени момак каже да му девојка својим пркосом задаје „ја-
дове пелинове“. Недрагоме се девојка пеленом мије, да му буде што горча, 
а драгоме ружом да му буде милија. Девојка која враћа прстен свом јунаку, 
кога њен род не воли, каже:

„Ал ме немој, момче на глас износити 
Јер сам ја сирота несрећна девојка 
Ја босиљак садим, мени пелен ниче 
Ој пелен, пеленче, моје горко цвеће 
Тобом ће се моји свати накитити 
Кад ме стану тужну до гроба пратити“.7

О његовој спасоносној снази сведочи чињеница да га и девојке које кад 
иду на венчање мећу у недра, а уочи Ђурђевдана ставља се с ускршњим јаје-
том у неначету воду у којој се умивају сви чланови породице да би били здра-
ви. У нашој народној медицини заузима значајно место, што се већ могло 
видети из Пелагићевог Народног учитеља, о томе се може додати и његово 
лековито дејство против срдобоље, бола у уву и водене болести. Такође и 
у магији, код болести стомака или материце, треба наште срца појести три 
пелена. Док онај ко има туберколозу „сушицу“ ако хоће да се излечи мора 
да одгризе „врх пелена на расту“, па ако се потом пелен осуши, болесник ће 
оздравити.8

Пелен отвара апетит и помаже желуцу код варења. Умањује грчеве и ус-
пешава месечни циклус, као и порођај. Чај од њега лечи зачепљавање јетре. 
У случају да неко буде рањен метком, треба, по Пелагићу, натопити пелен 
с вином, исцедити сок из њега и давати рањенику да пије две кашике два 
пута дневно, истовремено и рану тиме треба натопити па ће излечење бити 
брже, а нестаће и запалење. За те болести пелен се, као лек, бере и спрема 
у јуну и јулу.

7 Павле Софрић Нишевљанин, нав. д, 181.
8 Веселин Чајкановић, нав. д. (в. пелен)
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За боље и здравије пиво добро је у њега ставити шаку пелена. Против 
несвестице оболелих од глиста у трбуху пије се прах пелена. Наравно, ника-
да не треба узимати превише пелена ни у леку ни у пићу, јер може изазвати 
нежељене последице као што су: несвестица, гађење, збуњеност (нека вр-
ста опијености с халуциногеним симптомима) и температура у желуцу, јер 
делује попут кинина.

Корен пелена је такође лековит као и лишће. Бере се у пролеће или јесен 
и не треба га никако прати. Од њега се цеди сок који се помеша са старим 
вином и дневно узима једна супена кашика. Ово помаже за повратак изгу-
бљеног апетита, али и за грчеве у стомаку.

Против овчијег метиља треба овцама давати лист пелена истуцан у 
прах, што је добро и код назеба коња.

Чај од пелена се припрема од лишћа које се стави у добро проварену во-
ду, и суд се поклопи. Пијење тог чаја, купање у њему и облози од њега чине 
добро када имамо проблема с реуматизмом и костобољом. То помаже и деци 
када имају болове и грчеве при ницању зуба.9

Наведена лековита својства и упозорења о начину употребе су иста код 
свих травара. Зато су у раду наведени они који дају суштину примене и 
основни начин примене.

На крају морам да упозорим све који су склони да се јављају искључи-
во народним траварима и беже од савремених лекова, да не живе у заблуди. 
Многи лекови које пију су сачињени од биљних култура, али су фармацеут-
ски проверени и одобрени. Када je o траварима реч, њихово знање је и било 
основа за развој фитотерапија. Међутим, постоје и недозвољене смесе које 
бих ја назвала халуциногеним,10 али зависно од тога с којим се биљем меша, 
могу бити и опијати.11 Понекад им је дејство слично јаким аналгетицима 
који воде навикавању пошто улазе директно у метаболизам. Због тога треба 
бити опрезан и с чајевима који нису добро изучени. Последице могу да бу-
ду и тровање, а не само пропратне појаве. Зато је најбоље чајеве куповати у 
апотекама и продавницама.

9 Пелагићев народни учитељ, 511–513.
10 Постоји чак записан рецепт где се смеша пелена, хајдучке траве и боквице користи 

као лек против хистерије, међутим, на срећу, нису дати односи трава тако да само травари 
знају ту нимало наивну комбинацију. Записано код казивача из околине Чачка 1995.године, 
али сличан рецепт се налази и у Пелагићевом Народном учитељу, такође без односа количи-
не трава које се стављају у такав напитак како се неко не би упустио у справљање истог.

11 На терену хомоља нашла сам пар случајева где сам чак код једне Н. Н. особе добила 
рецепт који она справља за епилептичаре и нервне болеснике од пелена и још неких трава. 
Напомињем да они којима је та особа спремила напитак нису излечени, мада им је одговарао 
док су га узимали. Сада су на лековима које им је преписао лекар, пошто је дотична особа 
преминула. Иначе, у питању су људи средњих година који су њен напитак конзумирали свако-
дневно више година. Испитивања су обављена између 1987. и 1995. године.
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Summary

Sofija N. Kostic

WorMWood betWeen Myth and reality

Wormwood is a plant with long tradition in mythology as well as in traditional healing. In the 
mythology of ancient Romans and Greeks, it had a divine effect and was offered to special people 
to invigorate them, while Romans honored sportsmen by offering them a drink made from it. It 
has a dualistic character. It has its negative biblical aspect where it is presented as a satanic and 
apocalyptic plant, which is related to the star of the same name. The positive aspect is linked to 
its extraordinary medicinal attributes and magical features. It was highly regarded by all European 
nations. In our country, it was even celebrated in folk epic poems. Its salubriousness is related to 
increased appetite, treatment of fever, various inflammations, prevention of stomach cramps, and 
health betterment in general. When taken in a small quantity, it acts as a relaxant, but it is always 
pointed out that it should be taken moderately and in accordance with the given instructions. There-
fore, regardless of all its positive attributes, there is a biblical warning that can be interpreted in one 
word – caution.
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