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Rastline v ljudski medicini
na Slovenskem

Slika mandragore, ki so jo uporabljali tudi za lajšanje bolečin, iz znamenite knjige Tacuinum Sanitatis, 15. stoletje.

Ljudska medicina (tudi ljudsko zdravilstvo) je pri Slovencih ohranjena v izročilu 19. in 20. stoletja in je skupek predstav in zdravilnih metod, kakršne so imeli naši predniki delno že v pradavnini in jih nato
izpopolnjevali v dolgi dobi svojega razvoja. Bogato ljudskomedicinsko
znanje je bilo podedovano z ustnim izročilom, od srede 16. stoletja pa
se je širilo tudi s pisnimi viri.
BESEDILO: Vlasta Mlakar

Z

a zdravljenje različnih bolezni so
nekoč uporabljali naravne in čarovne (magične) načine zdravljenja. Pri
naravnem zdravljenju je prevladovala uporaba zdravilnih rastlin, šele
nato uporaba zdravil živalskega izvora in nežive narave (ogenj, voda, zrak, zemlja).
Ko primerjamo naravno in čarodejno zdravljenje,
je zanimiva ugotovitev, da so v pradavnini uporabljali rastline pretežno v čarodejne namene.
Ljudska medicina 19. stoletja pa od vseh rastlin,
ki jih uporablja za notranje in zunanje zdravljenje,
uporablja le še pet odstotkov rastlin v čarodejne
namene. Slovenci so za preprečevanje, lajšanje
ali zdravljenje bolezni uporabljali okoli 500 zdravilnih rastlin, ki so jih poimenovali z okoli 6000
imeni in jih uporabljali v več kot 3500 bolezenskih primerih, kar nedvomno razkriva izredno
bogastvo slovenske zeliščarske tradicije.

Pradavne izkušnje z
zdravilnimi rastlinami
Zanimanje za rastline je bilo na stopnji lovsko-nabiralniške ekonomije povezano z iskanjem hrane
in pozneje, ko so ljudje spoznali zdravilne učinke posameznih rastlin, tudi lajšanju bolečin in
zdravljenju raznih bolezni. Zgodovina medicine
je hkrati zgodovina nauka o zdravljenju z zdravilnimi rastlinami. Meja med tem, kaj je hrana in kaj
zdravilo, pa je v primeru rastlin nedoločljiva ali
kot je dejal grški antični zdravnik Hipokrat: »Hrana naj bo vaše zdravilo in zdravilo naj bo vaša
hrana!« Že za predzgodovinsko obdobje lahko trdimo, da so bile rastline za človeka hrana in zdravilo. Ljudje so vedeli, katera rastlina jim pomaga
zoper določene težave, nabirali so si izkušnje z raznimi sadeži, gobami, zelišči in travami, ugotovili
so, da so nekatere rastline surove neužitne, prekuhane, posušene ali zamrznjene (slana, zmrzal) pa

postanejo užitne. Še preden so se začeli ukvarjati
s kultiviranjem rastlin, so nabirali in uživali plodove divjih in samoraslih rastlin. V naselbinah
neolitskega evropskega človeka so najdeni dokazi
o uporabi lešnikov, jabolk, češenj, divjih hrušk,
poznali in uporabljali so jagode, maline, borovnice, bezeg, glog, dren, poznali pa so tudi kar nekaj
zdravilnih zeli. Znanje in izkušnje v zvezi s hrano
in posameznimi zdravilnimi rastlinami so se širile kot ustno izročilo, ki so ga ohranjale predvsem
ženske, ki so skrbele za kuhanje in dom.

Vera v nadnaravni svet in
pogansko vračarstvo
Potreba po zdravju in dobrem počutju je naravna in izhaja iz samoobrambnega nagona. Vendar
se ljudje niso zdravili in varovali le z uživanjem
določenih rastlin, saj so verjeli, da je bolezen
zlobni duh in da celotno stvarstvo urejajo dobri
in zli duhovi. Že stari Slovani so imeli ljudske
zdravnike ali vrače, ki so zdravili z rastlinami,
zagovori in čaranjem, zdravilstvo pa je bilo tesno povezano z ljudskim verovanjem, po katerem je bila bolezen zlobni duh. Bolezni so zdravili s preganjanjem zlih duhov z besedo (uroki
in zagovori) in s čarom. V okviru starodavnega
čarovnega zdravljenja ima posebno mesto zagovarjanje, ko zdravilec (poleg uporabe zdravilnih
rastlin) uporablja ustrezno zarotitveno besedilo (zagovor), kar naj bi dodatno okrepilo potek
zdravljenja. Najstarejši zapis zagovora zoper zobobol je v latinščini in izvira iz 2. polovice 12.
stoletja. Na Slovenskem je bila ena najbolj razširjenih čarovniških knjižic Kolomonov žegen, domnevno prvič tiskan med letoma 1740–1800 (o
magičnih bukvah naših prednikov si lahko več
preberete v lanski septembrski številki, op. ur.).
Vsebuje številna čarodejna besedila (zagovori,
rotenja, navodila za klicanje duhov) in napotke
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Kot rastlinki amulet se je
uporabljal tudi česen, ki
naj bi, obešen okrog vratu,
odvračal gliste (Podpeč,
leto 1974).

za uporabo nekaterih rastlin. V slovenski ljudski medicini je ohranjenih okoli 230 popolnih in
35 okrnjenih zagovorov, kar potrjuje, da je bilo
zagovarjanje najstarejši način borbe proti boleznim. V ljudskih predstavah so imele nekatere
rastline nadnaravno in obrambno (apotropejsko)
moč, zato so jih s pridom uporabljali v kultno-magične namene za zaščito pred zlimi silami.
Rastline so bile pomembni amuleti in čarovna
sredstva; ljudi so ščitile pred uroki, uporabljali
so jih tudi kot kadila za preganjanje temačnih
sil. Naravno zdravilstvo se je tesno prepletalo s
čarovništvom in zdravilna magija je pri starih
Slovanih v določenem obdobju celo prerasla prvotno naravno-izkustveno zdravljenje z zdravilnimi rastlinami.
Staroslovenska beseda za zdravnika je vrač, za
zdraviti pa vračiti. V severovzhodnem delu Slovenije, v Prekmurju, Slovenskih goricah, v okolici
Ormoža in na Ptujskem polju še danes zdravilu
pravijo vraštvo, zdravljenju pravijo vračiti, tistemu, ki zdravi, pa vrač. Naslednja zanimiva staroslovenska beseda za zdravilo je lek in lečiti (zdraviti), vse to pa so besede, ki so jih naši predniki
prinesli že iz zakarpatske pradomovine. Staroslovenski ljudski zdravnik je bil torej vrač čarovnik,
ki je zdravil z zdravilnimi rastlinami, z amuleti in
s čaranjem, kar se je razvilo v obsežno magijsko
praktiko ter pozneje na višji stopnji indoevropske

kulture z molitvami in žrtvami, ki so jih opravljali
s posebno posvečenostjo izbrani poganski svečeniki, s čimer so se poklonili bogovom, v upanju,
da zagotovijo in očuvajo zdravje in blagostanje
vsemu ljudstvu. V poganskih časih se je staroslovanski vrač ali čarodej imenoval volhou, njegovo
delo pa je bilo vedeževanje, čaranje in zagovarjanje bolezni, pripravljanje zdravil ter nabiranje
zdravilnih in magičnih rastlin; spoznali so se na
strupe in znali celo pričarati bolezen ali smrt. Za
zdravilna zelišča in zdravljenje so se pri starih
Slovanih zanimale tudi ženske, zlasti matere in
izkušene stare mame. Praslovanska ljudska medicina pozna poleg vračev tudi čarovnice vračarice.
Te so znale pripravljati ljubezenske napoje, pijače
za preprečitev poroda in še marsikaj, zato je ljudstvo čarodejke zelo cenilo, saj so jih potrebovali
od rojstva do smrti. Vrači in vračarice so se borili
za staro vero in proti prodirajočemu krščanstvu,
ki je končno odstranilo poganska svetišča in svečenike, ni pa moglo izkoreniniti delovanja čarodejev zdravilcev, ki jim lahko sledimo še skozi
ves srednji vek in je bilo razširjeno po vsem slovanskem ozemlju. In če so v poganski dobi ljudje
verjeli, da je bolezen zlobni duh, se je z nastopom
krščanstva ljudstvo obračalo k Bogu, ki bolezen
prinese in vzame.

Ljudskomedicinsko znanje od
srednjega do novega veka

Fotografija: Dokumentacija Slovenskega etnografskega muzeja, avtor: Marija Makarovič

Od 13. stoletja dalje se je ljudskomedicinsko in
zeliščarsko znanje varovalo za samostanskimi zidovi, med ljudstvo pa so ga začeli širiti samostanski zdravniki. V samostanih, ki so nasledili bogato
antično znanje o zdravilnih rastlinah, so nastajale
tudi prve lekarne in zeliščni vrtovi, menihi pa so
še ves srednji vek ohranjali in širili znanje o zdravilnih rastlinah, ki so jih gojili na samostanskih
vrtovih. Med najbolj znanimi samostani pri nas,
ki so se ukvarjali z zeliščarstvom, so samostan
Stična, kartuzija Žiče in samostan Olimje, v katerem je nastala najstarejša lekarna pri nas.
Pomemben vir znanja o zdravilnih rastlinah
so bili ljudskomedicinski rokopisi, ki so bili razširjeni v srednji Evropi in so vsebovali pomembne podatke o zdravilnih rastlinah ter navodila za
zdravljenje ljudi in živine. Med temi rokopisi so
bile različne knjižice ljudskih receptov, vražarske
knjižice, zagovori, bukve alkimističnih receptov
in druge padarske, astrološke in coprarske bukve. V 16. stoletju so se rokopisi začeli pojavljati
tudi na Slovenskem, pri čemer večinoma ne izvirajo iz slovenskega izročila, temveč so jih razni
bukovniki in zeliščarji prepisovali predvsem iz
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Ljudskomedicinska praksa v
19. stoletju
V sistematičnem delu Ljudska medicina pri Slovencih (1964) je Vinko Möderndorfer zbral najizčrpnejše gradivo o zdravljenju z naravnimi zdravili in čarovnimi postopki iz 19. in deloma tudi
20. stoletja. V tem obdobju so se kmečki ljudje še
vedno obračali k domačim zdravilom in namesto
k strokovno usposobljenim zdravnikom zahajali
k zdravnikom samoukom, zdravilcem in vračem,
v skladu z verskim prepričanjem pa so v primeru
bolezni prosili za božjo pomoč. V 19. stoletju je
bila poleg strokovnega, uradno priznanega zdravstva še vedno »živa« ljudska medicina in z njo
povezana, uradno prepovedana zakotna dejavnost
zdravilcev in vračev, ki je pomenila konkurenco
akademskemu zdravstvu in so jo preganjali še
ostreje kot v prejšnjih stoletjih.
Prvi zdravnik na Kranjskem s fakultetno izobrazbo je bil registriran leta 1516, a so si akademsko izobraženi zdravniki vse do 19. stoletja
le s težavo pridobili zaupanje ljudstva. Uspešen je
bil le tisti zdravnik, ki je posnemal prijeme ljudskih zdravnikov ali padarjev. Poleg nezaupanja in
strahu pred zdravniki, ki so bili zvečine nemško
govoreči izobraženci, je bilo treba zdravnika tudi
plačati, kar so si podeželski prebivalci zaradi veči-

noma slabega gmotnega stanja le stežka privoščili, zato so se mnogo raje in pogosteje obračali na
ljudske ranocelnike, ki so bolnika največkrat napotili k uporabi zdravilnih zelišč. Ljudski zdravilci so sami nabirali zdravilna zelišča in se ukvarjali
z zdravljenjem ljudi in največkrat tudi
živine z zdravili naravnega izvora, v
glavnem z zdravilnimi rastlinami
in njihovimi pripravki, drugi
(vrači) pa tudi z raznimi
čarovnimi postopki. Bolnikom so običajno predpisovali mešanico zelišč
in večina njih je zdravila
le z nestrupenimi rastlinami. Med njihovimi pripravki
pa so se znašla tudi »skrivnostna
zdravila«, ki naj bi pozdravila deset
bolezni hkrati, a to je bilo že očitno
sleparjenje in želja po zaslužku, s katerim so se ukvarjali tudi lekarnarji in
razni prekupčevalci. In če je ljudstvo na
eni strani potrebovalo ljudske zdravilce
in njihove arcnije, so jih po
drugi strani obsojali, zlasti kadar niso bili uspešni,
cerkveni in uradno medicinski krogi pa so jim
zmanjševali ugled z besedami, kot so mazači, mazileži, vračuhi, rokomavzarji
in šarlatani.
Vsebina obsežnega
ljudskome dicinskega
gradiva, kot se je ohranilo v izročilu in praksi 19.
in 20. stoletja, razkriva
znanje o zdravilnih rastlinah in drugih naravnih
zdravilih ter njihov
namen in način
uporabe, pri čemer
je bilo zdravljenje
tako preventivnega kot
kurativnega značaja, vendar namenjeno le telesnim
obolenjem oziroma v redkih primerih tudi zdravljenju duševnih bolezni, kot
so živčnost, histerija in
božjast. Ljudsko znanje o rastlinstvu in zdravilstvu je bilo v 19. stoletju
skupek podedovanih predstav in na novo pridobljenega medicinskega znanja.

Slika: Arhiv MKZ

nemških zdravilsko-zeliščarskih knjig (Kräuterbücher). Zeliščarji, ljudski padarji ali ranocelniki,
ki so nabirali zdravilne rastline, z njimi zdravili,
tudi trgovali in prepisovali ljudskomedicinske
bukve ali travarice, so imeli pomembno vlogo
pri širjenju tovrstnega znanja med ljudstvom. Pri
tem niso zgolj prepisovali tujih del o zdravljenju
z zdravilnimi rastlinami, temveč so jim dodajali
tudi lastne izkušnje. Na slovenskem ozemlju je
znanih več kot 200 tovrstnih rokopisov, največ iz
škofjeloškega in rovtarskega območja, manj s Koroškega in drugih slovenskih krajev. Eden izmed
najstarejših ljudskomedicinskih rokopisov v slovenskem jeziku je Bedezin Dohtarske bukve u tih
visozih planinah u notrainim krainskim iz leta
1720. Ena najbolj razširjenih ljudskomedicinskih
bukev pa je bila Duhovna bramba, tiskana v več
različicah med 2. polovico 18. in 1. polovico 19.
stoletja. Poleg nasvetov za zdravljenje ljudi in živine vsebuje tudi razne eksorcizme, zato je bila
na seznamu črnih (čarovniških) bukev.
Pri širjenju ljudskomedicinskega znanja med
kmečko prebivalstvo so imele od srede 19. stoletja
velik pomen tudi Kmetijske in rokodelske novice, ki so objavljale nasvete za zdravljenje z zelišči,
povzete iz različnih virov.

Nekatere zdravilne
rastline in dišavnice gojili
na domačem gartelcu;
med najpogostejšimi je
bil tudi luštrek, ki naj
bi kot blago odvajalo ob
primernem času dobro
vplival na prebavo.
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Zdravilne rastline in domača
lekarna

Slika: Arhiv MKZ

V ljudskomedicinski praksi so ljudje za samozdravljenje na različne načine uporabljali zlasti
zdravilna zelišča za notranjo in zunanjo uporabo, najpogosteje za čaje in čajne mešanice, sirupe,
mazila, kot namok v žganju, vinu, olju ali mleku,
kot obkladke in obliže ter zeliščne kopeli v sopari
in dimu. Za pripravo čajev so najpogosteje nabirali bezgovo in lipovo cvetje, tavžentrožo, lapuh,
trpotec, brin, arniko, pljučnik, koprive, borovnice ter druge zeli in plodove. Da bi bil zdravilni
učinek rastline močnejši, so pripravljali žgano
vodo ali zavretek, zdravilne rastline, npr. arniko
in hermeliko, so namakali v žganje in ju uporabljali za celjenje ran, šentjanževko so namakali v olje in jo
uporabljali zunanje proti revmi, trpotec in smrekove
vršičke pa so vlagali
v kozarce s sladkorjem in pripravljali
sirup. Kot domača zeliščna čaja pri vročičnih
boleznih in za potenje
sta bila najbolj priporočljiva bezgov in
lipov čaj,

Češmin so uporabljali
za lajšanje težav z jetri,
žolčnikom in prebavo.
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vrsta zeliščnih in sadnih čajev pa je bila znana
pri številnih drugih boleznih in tegobah ter za
odžejanje. Najpogosteje so pili čaje iz posušenih
bezgovih cvetov, brezovega listja, listov koprive,
šipkovih plodov, robidovega in jagodnjakovega
listja, smrekovih vršičkov ter metin in melisin
čaj. Nekatere zdravilne rastline in dišavnice so
skupaj s povrtninami gojili na domačem gartelcu. Med njimi so bile najpogostejše kamilice,
ognjič, pehtran, luštrek, peteršilj, janež, melisa,
meta, melisa, žajbelj in druge. Med najbolj znane
domače zeliščne čaje, ki so si jih podeželski ljudje nabirali sami, od zgodnje pomladi do pozne
jeseni, spadajo čaj iz brezovih listov, habatov čaj
ali čaj iz smrdljivega bezga, hvoščev čaj ali čaj iz
njivske preslice, čaj iz dobove (hrastove) skorje,
čaj iz jagodnjakovih listov, koprivin, metin, melisin, lapuhov, lipov, rmanov, žajbljev in čaji iz zeli
pelina, tavžentrože, vrtnice, ognjiča, šentjanževke,
trpotca in še mnogi drugi. Ljudje so verjeli, da rastline, katerih deli spominjajo na človeške organe,
te tudi zdravijo (npr. listi pljučnika za pljuča, listi
jetrnika za jetrne bolezni). Z zelišči so si pomagali
celo proti kačjemu piku, kjer se za najbolj učinkovito zel omenja astamontano (srkodlakavi oman),
ohranjenih pa je tudi nemalo zagovorov zoper kačji pik. Leta 1926 je v Ljubljani izšel bogat in izčrpen slovar naravnega zdravilstva z naslovom Zel
in plevel, v katerem je avtor F. Megister predstavil
številna zelišča, znana že iz ljudske medicine, in
podal njihov način priprave in
delovanje. Kot najbolj priporočljive in zdravilne čaje, ki vsekakor ne bi smeli manjkati v
domači lekarni, ponuja čaj iz
angelike in med drugim navaja,
»naj angelikin čaj pijo ženščeta, ki jim je izostalo mesečno
perilo«. Ajbišev čaj ozdravlja
prsne bolezni, baldrijanov
čaj iz korenin je med najbolj znanimi ljudskimi
zdravili za pomiritev, bezgov čaj pa je veljal kot
»čudežen čistilni čaj.«
Med zdravilnimi rastlinami, ki jih je agrarno
prebivalstvo uporabljalo
v 19. stoletju najpogosteje, so navadni brin, ki so ga
uporabljali v 190-ih primerih različnih bolezni,
pravi pelin v 92-ih primerih ter trpotec, česen,
prava kamilica, hren, črni bezeg, žajbelj, petoprstnik, bob, polaj, krvavi mlečnik, meta, navadni zlati grmiček, navadni netresk, veliki koren,
gozdna koreninica, kopriva, oreh, slez, čebula,

Fotografija: Dokumentacija Slovenskega etnografskega muzeja, avtor: Boris Orel

majaron, šentjanževka, gabez, jetičnik, rožmarin,
redkev, črni teloh, ječmen, kislica, kopriva, marjetica, luštrek, rman, breza, jelenov jezik, jablana,
poljsko grabljišče, navadni vrednik, vrba, habat,
pšenica, koper, homuljica, prava rdeča jagoda, jelka, lopatika in povejček v 19-ih primerih ter svišč
v 18-ih primerih različnih obolenj.
Na poznavanje zdravilnih rastlin, ki so jih uporabljali naši predniki, opozarja tudi bogata ljudska
botanična terminologija, ki daje slutiti zdravilno
moč posameznih rastlin. Eden takih primerov je
ljudsko ime za hermeliko (Sedum maximum),
celivc, celnik, celež, kar zgovorno kaže na njeno
zdravilno odliko, da celi rane. Ljudsko ime za
krvavi mlečnik (Chelidonium maius) je bradavičnik, kar razkriva, da so si z njegovim sokom
zdravili bradavice. Zanimivi so tudi nekateri pridevniki pred strupenimi rastlinami, kot so pasji,
volčji, kar ima nedvomno prizvok nevarnosti.

Uporaba strupenih zdravilnih
rastlin v ljudski medicini
Za zdravljenje in lajšanje nekaterih bolezni so
v ljudskomedicinske namene uporabljali tudi
strupene rastline. Pri tem je nemalokrat prišlo
do hudih zastrupitev pri ljudeh in živalih, ki so
se končale celo s smrtnim izidom. Med najbolj
strupenimi rastlinami, ki se omenjajo v ljudskomedicinskih bukvah, je črni zobnik (Hyoscyamus niger), ki so ga uporabljali za vtiranje proti
zobobolu (od tod njegovo ime). Liste so stolkli v
kašo in z njo namazali boleč zob, da je izpadel.
Srednjeveški kirurgi so dali bolniku v usta gobo,
prepojeno s sokom nadliščka (Mandragora officinarum), da si je s sesanjem med posegom lajšal
bolečine, liste nadliščka pa so uporabljali tudi za
čajni preliv, ki so ga uživali za lajšanje bolečin in
proti nespečnosti. Liste navadnega kristavca (Datura stramonium), ki delujejo močno narkotično,
so nekoč uporabljali za uspavanje, pomiritev in
proti bolečinam. Med znanimi strupenimi zdravilnimi rastlinami je bila tudi strupena ločika
(Lactusa virosa). Njen mlečni sok so uporabljali
kot blago mamilo za lajšanje bolečin in uspavalo,
čaj iz strupene ločike pa so uživali pri oslovskem
kašlju in bronhitisu. Zelo strupena rastlina, ki se
je uporabljala v ljudski medicini, je preobjeda
(Aconitum). Njen gomolj so uporabljali za čaj in
ga uživali za zdravljenje revme, išiasa, protina, pri
bolečinah v živcih, davici in ošpicah. Podobno so
v ljudskem zdravilstvu uporabljali mak (Papaver
rhoeas). Iz makovih cvetov so pripravljali sirup
zoper hripavost in zasluzenje pljuč in ga dajali
otrokom pri krčevitem kašlju.

Ljudskomedicinsko znanje v
kulturni dediščini Slovencev

Lupljenje češminovih
korenin v Pijavi Gorici
leta 1948.

Ljudska medicina je v nekem smislu manifestacija
duhovnega življenja naših prednikov, ki ji v posameznih ljudskih običajih, bajkah, pripovedkah
in drugem ljudskem izročilu lahko sledimo vse v
današnji čas. Sledovi ljudske medicine pri Slovencih vodijo z vračem in čarovnikom v staroslovansko pogansko dobo, v zagovorih preko Nemcev
in Grkov v Zakarpatje in na Orient, v zdravilih in
botaniki pa preko sv. Hildegarde k Pliniju in starim Grkom. Tisočletja bogato izkustveno znanje
o rastlinstvu in zdravilstvu so naši predniki skrbno varovali, dopolnjevali in ga prenašali iz roda
v rod. Znanje o zdravilnih zeleh in zdravljenju z
njimi ter modrost življenja v tesni soodvisnosti z
naravo predstavlja izredno zakladnico etnobotaničnega izročila v kulturni dediščini Slovencev,
ki razkriva vso iznajdljivost in prebrisanost naših
prednikov, njihov duhovni razvoj, pogled na svet
in na naravne pojave. Tradicija uporabe zdravilnih rastlin se je ohranila do danes in je v zadnjih
desetletjih 20. stoletja celo oživela. V zadnjih
dveh desetletjih pa se ponovno poudarja pomen
ljudske medicine, ki se uporablja tudi pri različnih oblikah t. i. alternativnega zdravljenja, zlasti
zdravljenje s homeopatijo, ki ima posebno mesto
v ljudski medicini, na Slovenskem pa je razširjeno
že od konca 19. stoletja.
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