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На досад непознатој етнографској грађи из влашких села Поречке Реке у зале-ђу 
Ђердапа, разматра се употреба леске у магијској заштити одраслих мушкараца од ватреног 
оружја.  

 
Кључне речи: леска, гвоздена трава, Власи. 

 
 
 
Код Влаха Поречке Реке1 постоји дубоко укорењено веровање да је леска (Corylus 

avellana) најстарије и најјаче дрво на свету, да је змијин кум2 и да у њу не удара гром, 
па се зато користи као средство ефикасне заштите од ова два прастара човекова не-
пријатеља. Предмет овог рада је, међутим, пренос апотропејске (заштитне) функције 
леске са грома на ватрено оруæје и настанак нове обредно-магијске праксе која за-
хвата мушке припаднике сеоске заједнице. Промена је настала с појавом ватреног 
оруæја, а заснована је на хомеопатском принципу магијског мишљења да "слично 
изазива слично". Сличност између грома и ватреног оруæја је несумњива: у оба слу-
чаја види се блесак и чује се пуцањ а слично је и оно што разара и убија - код оруæја 

                                                           
1 Поречка Река је предеона целина, антропогеографски везана за слив истоимене реке, која се у близи-

ни данашњег Доњег Милановца улива у Дунав. Њен традиционални центар био је стари Пореч на Дунаву, 
али је након наглог развоја рударства, почев од половине XIX века, распарчана на мања подручја, тако да 
данас моæемо говорити о Доњем Поречу и даље везаном за Доњи Милановац, и Горњем Поречу, који је ад-
министративно, а делом привредно и саобраћајно, подељен између Бора и Мајданпека. Цела Поречка Река, 
с малим изузецима, насељена је Власима, који по етнолошким карактеристикама представљају лимитрофну 
зону између Царана у неготинској равници и Унгурјана у хомољским брдима. Етнографска грађа која се 
разматра у овом раду прикупљена је на подручју Горњег Пореча коме припадају села Рудна Глава, Црнај-
ка, Горњане и Танда. 

2 Однос змије према лесци је исти као и однос човека према куму: као што човек патријархалне култу-
ре према свом куму осећа страхопоштовање и дрæи се обичаја који налаæу да га се клони - тако се и змија 
"стиди свога кума" и настоји да се не нађе у његовој близини. Докле иде овај стид и какву снагу има, сведо-
чи раширено веровање да је човек који носи лесков штап потпуно заштићен од змије. Пред њега змија не 
излази, а ако му се којом несрећом нађе на путу - довољно је само да је такне штапом па да она "умре", на-
равно не од повреде већ од "стида". Змија се не клони само човека са лесковим штапом већ и леске уопште. 
Тешко се овде може наћи особа која ће посведочити да је икад у æивоту видела змију, на пример, склупча-
ну под леском или - што је готово незамисливо - како пуæе уз њено стабло, или леæи на њеним гранама! 
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метак, а код грома - сађат|,3 по веровању Влаха нека материјална супстанца у облику 
стреле, чврста попут кремена, а оштрија од ноæа; по многим елементима, дакле, и 
формално и по дејству слична метку. 

Апотропејски магијски образац је једноставан: ако је леска од давнина сигурна за-
штита од грома - јер у њу гром не удара - она је самим тим и заштита од ватреног 
оруæја, јер су и пуцањ и гром иста класа ствари. Али, да би се од тог општег магиј-
ског принципа направила конкретна амајлија, неопходна је прецизна ритуална акција 
човека, изведена у прописано време и на прописан начин. Прописано календарско 
време произлази из народног схватања парадигми вегетације - не само леске већ би-
ља уопште - као што су Ђурђевдан (СTнђуордз) и Преобраæење (ПобраæTмј). 

 
 

Гвоздена трава (јарба фјерулуј) 
 
На Ђурђевдан се обредном бербом лесковог цвета припрема амајлија јарба фјеру-

луј ("гвоздена трава"). На основу етнографских података, моæе се претпоставити да 
су ову праксу, у коначној форми, обликовали хајдуци, који су се, као што је познато, 
на Ђурђевдан састајали и формирали своје одметничке друæине. Сам обред је строго 
чувана тајна коју су знали само најискуснији одметници и нерадо су је преносили на 
људе изван свог одабраног круга. Знање о њој нешто више се проширило у народу 
тек у ратовима с краја XIX и почетком XX века, када је смртној опасности од ватре-
ног оруæја био излоæен знатно већи број мушкараца него у време малобројних хај-
дучких друæина. 

Мушкарац који æели да поседује гвоздену траву треба, пре свега, да буде морално 
чист, праведан и поштен човек. Такав човек неколико дана раније обилази лесковите 
терене у потрази за родним стаблом које се налази на приступачном месту. Кад одре-
ди леску, припреми комад белог платна натопљеног у восак и од брекиње изради ма-
лу чауру с поклопцем или чепом, коју три дана и три ноћи дрæи у посуди са светом 
водицом, донетом из три манастира, и коју, после сушења, такође импрегнира расто-
пљеним воском. Тако опремљен одлази ноћу, уочи Ђурђевдана, до одабране леске. 
Мушкарац иде потпуно сам, ћутећи, без оруæја и без ичега туђег при себи. Приликом 
извођења обреда осим тога, он мора да буде окупан и обучен у чисто рубље, а такође 
се мора у те дане уздрæавати од сексуалних односа, јер се и они, као што је познато, 
у народу сматрају нечистим. 

Леска, по веровању, има мушки - црвени и æенски - розе цвет. Цветови опадају 
само једном у току године - у поноћ уочи Ђурђевдана, и то се догађа брзо, практич-
но, прича се - у делићу секунде. Мушкарац зато мора да буде веома вешт. Он крај ле-
ске најпре скине одећу, а затим наг стане под изабрану грану лицем према истоку и 
затворених очију дрæи платно обема рукама. Тачно у поноћ осети се лагани титрај у 

                                                           
3 Ортографија изворног влашког текста у овом раду заснована је на принципима који су развијени у 

Одељењу Музеја рударства у Мајданпеку. За основу је узета српска азбука због велике фонетске подудар-
ности српског и влашког језика. Само је пет влашких гласова, којих нема у књи-жевном  српском језику, 
обелеæено посебним графемама: | (мукло а), T (мукло и), ћ (умекшано ћ), ђ (умекшано ђ) и сливена африка-
та дз. Сва остала употребљена слова српске азбуке имају и овде исту вредност као и у српском језику. (Ви-
дети више о принципима ове ортографије у: Паун Ес Дурлић , Дуој фрац - влашка верзија митолошке 
приче о Усуду, "Развитак" бр. 194 - 195, Зајечар 1995, стр. 113 - 119). 
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ваздуху који изазива цвет при паду и мушкарац мора хитро да склопи платно над 
њим. С платном у руци навлачи одећу, трипут се прекрсти и хитро полази кући. На 
путу до куће цвет се у стегнутом платну претвара у фигуру детета. Ако је ухваћен цр-
вени цвет, фигура добија облике мушког, а ако је ухваћен прах розе цвета - обрисе 
æенског тела. Са платном се не улази у кућу, већ се одлази под неко облиæње дрво, 
по могућству лесково, и тамо се отвори и погледа на месечини, или при неком при-
ручном светлу, која је фигура настала. Ако има мушке атрибуте, ставља се у чауру и 
затвори, а чаура увеæе воштаним концем и стави око врата. Ако је фигура æенска, 
онда се уноси у кућу и касније предаје некој нероткињи из уæе или шире фамилије. 

Чаура се у акцији носи тик уз тело као стална и сигурна заштита али се у најкри-
тичнијим тренуцима моæе отворити и пруæити у правцу из кога прети опасност. Фи-
гура такође штити и од хладног оруæја: ноæа, сабље, копља, стреле, а помаæе при из-
бављењу из казамата јер моæе да отвори сваку браву и откључа сваки катанац. Верује 
се да су сви заробљеници који су се избавили ропства, или затвореници који су успе-
ли да побегну из апсана, имали код себе ову гвоздену траву. Амајлија губи моћ и 
моæе се бацити ако се не скида приликом вођења љубави, ако се уноси у цркву или 
ако се са њом иде у крађу, почини злочин и, уопште, ако се прекрше морални кодек-
си који владају у патријархалном друштву. Убијање непријатеља у одбрамбеним или 
ослободилачким ратовима, или убиства у самоодбрани, не умањују моћ амајлије, јер 
се не сматрају неморалним. Напротив. 

Амајлија се обично пред крај æивота предаје неком од изабраних мушких наслед-
ника, на такође обредно прописан начин. Примопредаја је значајан породични чин 
али се обавља у најуæем кругу, чак као нека врста мушке мистерије јер осим двојице 
мушкараца, остали чланови породице не учествују у обреду. Власник амајлије уна-
пред одреди дан, који је обично неки празник, и саопшти наследнику и укућанима да 
ће му тада бити предата амајлија. Окупани, умивени и свечано обучени они ујутру 
оду до изабране леске у шуми, или до неког чистог шумског извора. Прекрстивши се, 
старији мушкарац предаје комад воска млађем да истрља десну руку у коју ће прими-
ти амајлију, затим му додаје увоштено платно на које полаæе чауру, уз свечану изја-
ву да му гвоздену траву предаје да би га сачувала "од пушке, ноæа и сваке друге не-
даће" као што је и њега чувала целог æивота. Налаæе му при том да буде поштен, јер 
амајлија само такве људе моæе да заштити. Млађи мушкарац мора да се прекрсти и 
закуне да ће се владати како ваља и да прстом прошара по платну као да тај завет по-
тврђује и својим потписом. На путу до куће старији мушкарац ће млађем непрестано 
давати поуке о томе како се с амајлијом ваља понашати, а касније, током свечаног 
ручка, причаће и осталим укућанима о чудесним ситуацијама из којих га је амајлија 
избавила, појачавајући тако њено имагинарно дејство ауторитетом личног доæивља-
ја. До краја æивота однос та два мушкарца биће испуњен међусобним поштовањем и 
уваæавањем.4 Гвоздена трава - мада најјачи војнички апотропеон - данас се готово 
више не израђује, или, пак о њој људи нерадо говоре, јер се сматра да би одавање тај-
не, или нашироко приповедање, одузело амајлији моћ а лице које би то чинило имало 

                                                           
4 Основни опис ових обреда добијен је почетком 1995. године од мајданпечког пензионера Пауна Ру-

цића коме је ову тајну, пред крај æивота, пренео чувени хајдук и одметник из времена бугарске окупације 
Илија Голубовић из Близне код Рудне Главе. Грађа је само у неким детаљима допуњена казивањима још 
неколицине старијих људи из Рудне Главе и Горњана. 
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би озбиљне непријатности.5 
 
 

Војнички лешник (алуна војњићаск|) 
 
За разлику од гвоздене траве коју сами мушкарци, под прилично мистериозним 

околностима, припремају на Ђурђевдан, обреди припреме мушког апотропеона на 
Преобраæење јесу, на испитиваном подручју, масовна појава. Ова амајлија, заснова-
на на лешнику, има различите називе: алуна ђи ла ПобраæTмј ("преобраæењски ле-
шник"), алуна војњићаск| ("војнички6 лешник"), алуна ку арђинт ("сребрни ле-
шник"), алуна ђискTнтат| ("магијски лешник") или само алуна ("лешник").7 Начини 
брања и припреме лешника данас су многобројни и готово индивидуализовани, али 
се могу свести на три модела: 

 
а) лешник припрема сам мушкарац; 
б) лешник му спрема мајка или супруга; 
в) лешник се купује код сеоског врача. 
 
Први начин сматра се "исправним" и "старијим", и практикован је све до полови-

не XX века.8 Мушкарац коме предстоји одлазак у војску или рат, на Преобраæење, 
између поноћи и првих петлова, одлази до унапред изабраног лешника, скида се до 
коæе и стаје лицем према истоку а леђима према изабраној грани. С рукама позади, 
захвата грану и савија је до страæњице да би гузовима ухватио и откинуо један ле-
шник, трудећи се да то буде бокор од тролешника. Не облачећи се, већ тако наг, с 
одећом и узбраним лешником у рукама, одлази до места где је раније уочио расцве-
тану папрат и на исти начин, гузовима, убере њен цвет флуаре ђи фјариг|. Тек онда 
моæе да се обуче и врати кући где, у току преподнева, од тролешника изабере најбо-
љи и, седећи на кућном прагу, избуши га шилом и кроз рупицу ишчачка језгро. У ис-
праæњену љуску стави, у честицама, æиву (арђинт виу), комадић мермера (мармур), 
комадић пловкиног пера (пан| ђи рац|), комадић ливадске траве која је после косача 
остала непосечена, комадић тамјана (тамTње), честицу злата, обично састругану са 
златног прстена, делић нокта ванбрачно рођеног детета (унгје ђи копñл факут ђи 
ку\пил), кошчицу птичице царић (уос ђи питуљик) и, наравно, цвет папрати. 

Лешник се затим залије воском и над њим се, уз упаљену славску свећу, ту, на 

                                                           
5 Због веровања да она отвара сваку браву и катанац неретко се у овим влашким селима могу срести 

групе Рома које нуде приличне своте новца за њу. Међутим, чим се такви "накупци" појаве, одмах се неве-
роватном брзином почну ширити приче о разним удесима оних који су пристали да за паре одају тајну гво-
здене траве (нпр. како је један горњански сељак, који је подлегао ромским девизама, замало страдао јер је 
из леске изненада блеснула нека необична и јака светлост па је једва изнео æиву главу беæећи наврат-на-
нос, оставивши под леском чак и своје одело, и сл.).  

6 Реч "војњик" код Влаха, поред значења "војник, припадник војске" истовремено означава и мушки 
пол уопште. 

7 Ми се у даљем тексту опредељујемо за назив "војнички лешник" јер нам се чини да он најпотпуније 
садрæи не само лексички већ и културни контекст апотропеона. 

8 Опис који овде дајемо реконструкција је обреда на основу казивања људи који су то некад ли-чно ра-
дили, или су као млади мушкарци поучавани да би знали "ако им то некад у æивоту затреба". 
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прагу, трипут изговара басма следећег садрæаја:9 
 

Кум њима ну принђе арђинту,  Како нико не ухвати æиву, 
шT кум куаса на тајат јарба,  како коса не посече травку, 
шT  кум ну принђе пана ап|,  како перо не укваси вода, 
шT  кум ауру ну принђе руђина,  како рђа не ухвати злато, 
шT  кум ну са принђе питуљику,  како је неухватљив мали царић, 
аша сT  ну са принд| ђи миње плумбу, тако мене метак да не хвата, 
нума сT  траг| îн фјариг| Tнфлурит|. нека оде у расцветану папрат. 
Кум је мармуру ђи таре, Као што је мермер јак, 
кум но-л страбаће плубму шT  куцTту, како га не пробија метак и ноæ, 
аша сT  фиу шT  јо ђи таре; тако да будем јак и ја; 
кум фуг туаће рTаљиљи ђи тамTње,  како тамјан гони звако зло, 
аша сT  фуг| шT  ђи ла миње; тако нек се зло и мене клони; 
кум је ку\пилу факут ку наруок шT  драг како је копиле у срећи рођено,10 
аша туот драгу сT  фије ку миње тако и мене нек срећа прати 
сT  рамTн виу, курат шT  луминат да останем æив, чист и свет 
ка стауа пи ћјерј, ка руауа пи помTнт. као звезда на небу, као роса на земљи. 
 
Овако припремљен војнички лешник је раније, кад се у рат одлазило у сопственој 

одећи, ушиван у ревер капута, а данас се ставља у платнену врећицу и носи у горњем 
левом џепу униформе, или, увијен у новине и омотан лепљивом траком, у новчанику 
уз остала лична документа. 

Војнички лешник припремају мајке за младиће и супруге за оæењене мушкарце 
тек у новије време. Школоване и просвећене послератне генерације мушкараца уоп-
ште не маре за стара сујеверја, па и за војнички лешник, и ту су улогу, природно, мо-
рале да преузму одговорне æене из њихових породица. У основним контурама обред 
је остао исти, с тим што се као мушкарчев супститут јавља виргилна девојчица а са-
мо брање не врши се више у поноћ него рано изјутра. Девојчица се води нага од куће 
до леске и све док не узбере лешник мора да ћути. Наравно, нису све æене вичне из-
вођењу обреда до краја, па се за оно што не знају обраћају другим æенама, или, због 
самог бајања на пример, траæе помоћ упућених врачара. 

Тако се, спонтано, појавио трећи, моæемо рећи професионални начин припрема-
ња војничког лешника. Досетљиве врачаре, због опште потраæње амајлије у кризно 
време - припремају на Преобраæење већу количину лешника које купују заинтересо-
ване æене за своје синове или муæеве кад ови приме позив за војску или мобилизаци-
ју. Та пракса је, међутим, довела до још једне нове појаве, сасвим непознате, чини 
нам се, не само нашој него и светској етнолошкој литератури: експерименталне про-
                                                           

9 Текст је у појединим деловима компилација казивања већег броја информатора, али основну захвал-
ност дугујем Јаворки Јанковић (рођ. 1952) из села Горњане. Ниједна влашка басма није табуисана као ова; 
лице које неовлашћено казује текст не само да уништава магијску моћ лешника већ моæе имати разне неу-
годности са демонима који контролишу подручје магије као што су Шојмани. Мој млади сарадник из Цр-
најке, средњошколац Бојан Јоновић, уверио се у то кад су га на више места глатко одбиле неке у том селу 
познате врачаре. Једна му је гневно испричала како ју је неки дрски момак из села кришом снимио на касе-
тофон док је "угађала" лешник, због чега је оболела од "падајуће болести". Не би се ни знало о чему се ра-
ди да је болест једном приликом није сустигла у аутобусу; док је била у трансу непрестано је, казали су јој 
људи, бунцала о некој траци и о некој подвали с тајним снимањем. Та прича је заинтригирала њеног сина 
коме није било тешко да пронађе момка и на силу му отме траку. Престала је да "пада" тек после уништења 
траке. 

10 Копиле је свако ванбрачно рођено дете; сматра се да је оно усуд љубави и среће, за разлику од брач-
не деце која се рађају из дужности и обавезе.  
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вере магијског учинка купљене амајлије. Природно подозриви мушкарци постају још 
подозривији јер не знају да ли је врачара лешник припремила прописно, да ли је у 
љуску ставила све састојке иле није. Мучени сумњом - а суочени са чињеницом да се 
у овој ствари ставља æивот на коцку - они предузимају практичне кораке да провере 
дејство амајлије пре него што ће је употребити. Неки, на пример, веæу лешник псу 
око врата па га пусте да јури по дворишту док за њим пуцају из ловачких пушака; 
други чине то исто али са петлом, трећи пак пуцају из пиштоља на сопствене јакне у 
које стављају лешник и које, као мету, каче на ограде ... Након оваквих (скорашњих) 
експеримената11 разглашене су по Горњем Поречу приче "како је пас преæивео", "ка-
ко петлу ни перце није зафалило", "како је јакна остала читава а дирек био избушен 
куршумима"! Пропраћене пуним именима и презимена људи који су проверу врши-
ли, ове приче на нов едукативан начин, примерен просвећеној генерацији, учвршћује 
старо веровање у магијску моћ војничког лешника. Када се овоме додају драматична 
искуства повратника с ратишта којима је амајлија - тврди се - већ спасла æивот, и ко-
ја се невероватном брзином разносе у народу12- постаје јасно зашто се данас овај апо-
тропеон масовно употребљава и зашто је захватио, моæе се рећи, све радно активне 
мушкарце а не само оне које чека одлазак у војску или на ратиште. Због честих поги-
бија у саобраћају, страдања у руднику, смртоносних превртања тракторима и слично, 
готово да се више не полази на посао или не седа за волан без лешника при себи.13 
Контролу неопходне мушке обазривости у таквим ситуацијама врше æене.14 

 
 

Уместо закључка 
 
Очигледно је да култ леске управо у наше време доæивљава свој трећи степен 

трансформације - од првобитне заштите од грома, преко заштите мушкараца од ва-
треног оруæја до њихове заштите у широком распону делатности где им је æивот 
угроæен, или где им је неопходна срећа. При том ствар није у боæанској природи 
овог лепог дрвета нити у посебним својствима које оно преноси на човека, већ у чо-
вековом осећању сигурности кад амајлију има при себи. Уверен у њену стварну моћ, 
он у критичним ситуацијама не паничи, не губи присебност и самопоуздање, и веро-
ватно сталоæеније, брæе и лакше доноси рационалне одлуке. Непотребно страдање 
мушкараца се тако смањује, а увек се деси довољан број "уверљивих" случајева да 

                                                           
11 Експерименти сличног карактера вршени су и на самом ратишту, а све у æељи влашких момака да 

своје саборце увере у моћност њихове амајлије. На извесну удаљеност стављали су два шлема један до дру-
гог; под једним је био лешник а под другим није. Казивачи уверавају како је, поред бесомучне паљбе у том 
правцу - шлем са лешником остао неокрзнут. 

12 Једном војнику из Клокочевца митраљески рафал је уништио шињел, а он остао неповређен; другом 
су меци избушили опасач, трећем су пробили шлем итд. Сви су они код себе имали војнички лешник и, за-
хваљујући њему, вратили су се кући æиви и здрави. 

13 Забележили смо изјаву једног страсног коцкара из рудноглавског засеока Крш, који тврди да још ни-
једном није изгубио новац откад лешник има код себе за време картања! 

14 Један од казивача, радник мајданпечког "Универзала" који на посао свакодневно путује аутобусом, 
открива да - као улични чистач - не мари пуно за лешник и да га зато често заборавља код куће. Али откако 
га је æена "ухватила" у тој немарности, има обавезу да јој сваког јутра показује лешник пре него што га 
стави у џеп заједно с новчаником и личним документима. Лешник му је, иначе, она набавила од неке врача-
ре из Црнајке. Вели да се обоје много не разумеју "у те бапске ствари" али су чули како је добро "да сваки 
мушкарац то има код себе кад иде на пут". 
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магијској статистици дају за право. 
Као снаæан морални регулатор чува и етичку страну међуљудских односа, дајући 

тако свој наоко мали али значајан допринос стабилности људске заједнице. Кад је на 
команду свог голобрадог старешине, млади војник Д.Б. из Рудне Главе залегао у тра-
ву на словеначкој граници и сравнио нишан са збуњеним лицем дојучерашњег друга 
који је беæао из већ расточене ЈНА - намах се сетио мајчиног савета датог приликом 
предаје лешника - да не ваља "пуцати у месо", и померио цев неколико сантиметара у 
страну. На удаљеном бреæуљку подигао се облачић прашине а прогоњени момак је 
утекао у шуму. Вероватно никад неће сазнати да му је æивот спасио војнички ле-
шник из Поречке Реке.  

 
 

    Paun Es  DURLIĆ 
 
 

 HAZELTREE USED AS MALE TALISMAN 
 

The paperwork presents the unknown etnographic material collected in Vallachs villages from Porečka Reka 
valle  concerning the application of hazeltree as a talisman used for male protection from firearms. 


