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Мада је у свету устаљено мишљење да вампири потичу
из Румуније и Трансилваније, немачки историчар др Петер
Марио Кројтер (Peter Mario Kreuter) у свом докторату
ВЕРОВАЊЕ У ВАМПИРЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ (Der
Vampirglaube in Südosteuropa) тврди како се колевка ових
митских бића налази у традицији Срба и у њиховој
митологији. Кројтер то аргументује тиме што први
сачувани писани документи о веровању у вампире, које је
пронашао, не потичу из Румуније, него из Србије, а потом
и из крајева у Хрватској у којима живе Срби.
Он у свом раду спомиње указ цара Стефана Душана из
1342. године, којим се свештеницима забрањује учешће у
ископавању и спаљивању лешева за које се сумњало да
имају чаробне моћи. Као први конкретни случај наводи
причу о Арнонту Павлу из, како он пише у свом докторату,
села Медвеђе близу Београда из 1720. године, кога је,
наводно, прогонио вампир, због чега се Павле премазао
крвљу самог вампира како би га се ослободио, али није
успео јер су сељаци убрзо пронашли Арнонтов леш и
спалили га, за сваки случај. Да је митом о вампирима од
давнина били „заражени" и предели Хрватска где живе
Срби, др Кројтер потврђује причом о постојању тзв.
КРШНИКА у Далмацији.
КРШНИЦИ су људи који се боре против вампира, а они
су рођени у посебним временским околностима, рецимо за
време јаког невремена, олуја и грмљавина.
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‗‘Душа напушта тело кршника, кад је то потребно, и
креће у борбу против вампира‘‘, објаснио је др Кројтер.
Писана документа о вампирима у Румунији појављују се
много касније, па се тврдње др Кројтера да је је реч о
великој заблуди о пореклу вампира могу сматрати тачним.
Он, међутим, скреће пажњу да у вези с вампирима постоји
традиција која се често преплиће са оном о вукодлацима,
вештицама и традицијом која је везана за култ плодности,
тако да је веома тешко тачно утврдити њихово порекло.
‗‘Треба речи да је читав Балкан је био под утицајем
култа вампира, а постоје и многобројне документоване
илустрације бројних случајева на овим просторима‘‘,
истиче др Кројтер.
Чувени колекционар артефаката о вампирима, Маринко
Дрпавчевић Пољак у потпуности дели мишљење немачког
историчара и каже:
„Наши стари људи су имали разне узречице којима су
нас плашили, а које су се задржале до данашњих дана као
што су: не гледај се ноћу у огледалу, не звижди ноћу, не
ходај уназад, не држи ноћу отворен прозор да ти 'мора' не
уђе и исиса из тебе снагу".
С друге стране др. Мишел Понт, француски научник
тврди да су вампири најиздржљивија и најчудеснија
створења која је смислио човек. Масовне болести које су
мучиле наше претке су имале улогу у стварању мита о
"слугама ноћи".
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Болести су, пре развоја савремене медицине у оним
давним временима биле застрашујуће појаве од којих су
се људи плашили. Болести као што ке куга и друге
епидемије су се појављивале без икаквог упозорења и
изазивале смрт и беду.
У таквим случајевима људи су се у очају окретали
сујеверју, па су масовне болести допринеле стварању
мита о вампирима као бесмртним бићима. Вампири су се,
по веровању, "будили" ноћу и устајали из гробова како би
се хранили крвљу живих.
По историјским подацима, мит о вампирима постоји још
из времена Сумера 4000 - 5000 П.Н.Е. Сумерски вампири
су се називали ЕКИМУ.
Људи који су живели у време масовних епидемија су, у
недостатку научног објашњења, веома често веровали да
су узроци масовних смрти натприродни.
Као најбољи пример за ово може се узети порфирија,
наследна болест која код оболелог изазива свраб, осип и
пликове кад год се кожа сретне са сунцем.
У ретким случајевима ове болести, вилица промени
облик па очњаци долазе до изражаја, а осетљивост коже
на сунчеву светлост постаје још већа.
Све наведено је наводило људе да верују у постојање
вампира.
Да ли је то само било веровање или су они заиста и
постојали?
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ВАМПИРИ У СРБИЈИ
Вампир је митолошко биће из словенске митологије,
посебно на Балкану, које преживљава тако што се храни
животном енергијом (углавном у виду крви) живих бића,
без обзира на то да ли је вампир неупокојено или живо
биће. Вампиром се сматрао дух умрлог или леш кога је
оживео зао дух или ђаво.
Мада су приче о вампирима забележена у многим
културама, израз вампир није постао чест све до почетка
18. века, и то након појављивања чланка у новинама о
вампиру ПЕТРУ БЛАГОЈЕВИЋУ из Србије.
Извештај аустријског службеника Фромбалда о овом
случају, објављен у бечком часопису Wienerisches Diarium
(„Бечки дневник‖), спада у прва помињања вампиризма у
Европи новијег доба,.
Чланак је био преведен на многе језике и после
појављивања тог извештаја по свим новинама у Европи,
преведено је на више језика и све то је јако утицало у
стварању „вампирске маније― у Енглеској, Француској и
Немачкој.
Догађај је био сличан ономе са Арнолд Паоле пар
година касније, што је изазвало и једно званично
истраживање
аустријске
владе.
Повећан
степен
вампирског сујеверја у Европи доводио је до масовне
хистерије, а у неким случајевима доводило је до
пробијања лешева и оптужби за вампиризам.
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ПЕТАР БЛАГОЈЕВИЋ, у аустријским изворима Peter
Plogojowitz, био је сељак из Србије, за којег се везује
легенда да је после смрти постао вампир. Живео је крајем
17. века, почетком 18. века, умро негде 1725. у селу
Kоisilovе. Многи који су се бавили вампиризмом у Србији,
до недавно су овај немачки назив села повезивали са
данашњим селом Кисиљево код Великог Градишта, али
су истраживања Василија Васа Несторовића о животу
Саве Савановића, вампира из Зарожја, у периоду од 2005.
године до 2015. године, доказала да је у питању село
КОШЉЕ, или ГОРЊЕ КОШЉЕ у општини Љубовија.
Догађај са Петром је био сличан ономе са Арнолд Паоле
пар година касније, што је изазвало и једно званично
истраживање аустријске владе. Након смрти Петрове
људи у његовом крају су почели, после кратке болести да
умиру. Многи од њих су, пре смрти тврдили да им се
умрли Благојевић у ноћи указивао и да их је давио, па је
тако настала сумња да је он вампир.
ИЗВЕШТАЈ АУСТРИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА ФРОМБАЛДА
Село КОСИЛОВЕ, округ Дрински 1725. година
Десет недеља после смрти поданика по имену Петар
Благојевић, настањеног у селу Кисиљево у Рамској
области и сахрањеног у складу са српским обичајима,
испоставило се да је у истом месту за седам дана умрло
још девет особа, што старијих што млађих, и то након
двадесетчетворочасовне болести.
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А сви они су изјавили још за живота, истина на самртној
постељи, да им је горепоменути Благојевић, који је
преминуо десет недеља раније, долазио у сну, спуштао се
на њих и давио их, па су морали да поклекну пред овим
духом.
Остали поданици су били веома узнемирени, чему је
посебно допринела чињеница да је жена покојног
Благојевића изјавила да се њен супруг вратио и тражио
опанке или ципеле, а да је онда напустио Кисиљево и
отишао у друго село. Пошто се овакви људи (које они
називају вампирима) могу препознати по различитим
знацима, као што су тело које се не распада, боја коже;
коса, брада и нокти који и даље расту, поданици су
једногласно одлучили да отворе гроб Петра Благојевића и
да провере да ли се на његовом телу могу видети
горепоменути знаци. У том циљу дошли су код мене и
затражили, након што су ме информисали о овом случају,
да заједно са домаћим - локалним попом, или парохијским
свештеником, присуствујем прегледу гробнице.
Иако сам се у првом тренутку успротивио, рекавши им да
би најпре требало савесно и понизно обавестити цењену
Управу и сачекати њено узвишено мишљење, они се нису
уопште са тим сложили, него су ми само кратко
одговорили да ја могу да поступим како желим, али да ће
они, ако то не буде у складу са њиховим обичајима,
морати да напусте своја огњишта и домове.
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Док стигне милостиви одговор из Београда, злодух може
да уништи цело село, што се већ дешавало у турска
времена, а они то не желе да чекају.
Пошто ни лепим речима ни претњама нисам могао да
одвратим ове људе од одлуке коју су донели, отишао сам
заједно са свештеником у село и извршио увиђај свеже
ископаног тела Петра Благојевића, нашавши крајње
истинитим да, пре свега, није ни најмање био присутан
мирис карактеристичан за мртве, а да је тело, изузев носа
који је делимично отпао, било у потпуности очувано. Коса
и брада, па чак и нови нокти (стари су отпали) наставили
су и даље да расту; стара кожа беличасте боје била је
згуљена, а испод ње се стварала нова. Лице, шаке,
стопала и читаво тело били су у ништа лошијем стању
него за живота. Немало изненађен приметио сам свежу
крв у његовим устима, која је, по општем уверењу,
припадала некој од његових жртава.
Укратко, били су присутни сви горепоменути показатељи
које такви људи имају. Када смо свештеник села и ја
завршили увиђај, расположење присутних прерасло је из
узнемирености у бес, па су поданици великом брзином
наоштрили колац у намери да њиме прободу тело
покојника. Затим су га прислонили на његове груди и
проболи, након чега је не само из срца, него и из ушију и
уста потекла свежа крв, а појавили су се и неки други
знаци (које бих уз дужно поштовање прећутао).
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Коначно, у складу са њиховим обичајима, спалили су
више пута помињано тело in hoc casu до пепела, о чему
извештавам хвале вредну Управу и истовремено бих се
усудио да затражим, ако је у овом случају учињен неки
пропуст, да се он не припише мени него руљи која је била
обузета страхом.―
Фромбалд,
царски начелник
Градиштанске области 1725.
Извештај аустријског службеника Фромбалда о овом
случају, објављен у бечком часопису
„Wienerisches
Diarium―, вероватно je један од првих помена вампиризма
у Европи новијег доба.
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У часопису „Лондонски журнал‖, у броју од марта месеца
1732, године изашао је необичан, али, наравно, веома
уверљив извештај о једном конкретном случају
вампиризма који се, тако су тврдили извештачи, догодио у
месту Мадрејга у Мађарској. У том чланку се тврди да су,
после темељитих провера, командант и магистрати
насеља Мадрејга закључили, и то са потпуном сигурношћу
и једногласно, да је неких пет година пре тога, тачније у
априлу месецу 1727. године извесни Хајдук, по имену
АРНОЛД ПАОЛЕ, пред многим сведоцима изјавио да га је
у непосредној близини села Кошље, и то у делу који се
зове Горње Кошље, а налази се недалеко од границе са
Турском Сербијом, ноћима и ноћима нападао вампир, али
да је он нашао начин да се одбрани, тако што је појео
извесну количину земље из вампировог гроба и истрљао
се вампировом крвљу. Ова процедура, како се касније
видело, није спречила да и он сам постане вампир; јер, по
повратку у Мадрејгар, он је живео само неколико дана, а
онда умро. Неких двадесет или тридесет дана после
његове смрти и сахране, почеле су стизати жалбе многих
особа да их је он нападао, па је поднета и кривична
пријава да је четири особе лишио живота. Да би спречили
даље несреће, становници су се прво консултовали са
својим хадагнијем, а онда су ископали тело и нашли да је
тело сасвим свеже, нимало иструлило, и да му из уста,
носа и ушију цури свежа, светлоцрвена крв.
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Пошто су на тај начин прибавили доказ, они су и
прибегли уобичајеном леку.
Зарили су колац кроз срце и тело тог Пола, у ком тренутку
је, по сведочењу свих присутних, Пол крикнуо једнако
ужасно као да му се живом то догодило. То обавивши,
одсекли су му главу, спалили су тело, и сасули пепео у
гроб.
Исте мере су применили и према свим особама умрлим
од вампиризма, да не би и те особе, касније, постале
вампири и почеле нападати преживеле.
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СРЕМУШ је убица отрова у људском телу. Наиме,
ниједна биљка не чисти тако добро систем за варење и
крв као сремуш. Он је савршени чистач крви, жучи и јетре
од токсина који су се током зиме наталожили у организму,
и има изузетно јако дејство на цревне паразите и спречава
инфекцијске упале слузокоже црева. Сремуш снижава
висок крвни притисак, спречава појаву атеросклерозе, и
повољно делује на цео кардиоваскуларни систем. Уз
помоћ сремуша могуће је отклонити главобољу и
несаницу, олакшати дисање код бронхитиса. Делује
антибактеријски, а помаже да ране брже брже зарастају, а
због обиља алина који се под утицајем кисеоника претвара
у алицин, и подмлађује крвне судове и чини их
еластичним. Он је богат и етарским уљима, вредним
минералним солима, шећером, витамином Ц и каротеном.
Млади листови пуни витамина представљају савршену
комбинацију са зеленом салатом, а могу да се користе и
као додатак супама и сосовима.
Са брањем листова престаје се чим биљка почне да
цвета, али се зато луковице скупљају и служе за
справљање различитих лековитих препарата. Код брања
листова сремуша и вађења луковица треба бити опрезан,
зато што је по изгледу сличан мразовцу, ђурђевку и
чемерики. Занимљиво је да је карактеристични мирис
попут оног који има бели лук код сремуша присутан само
док се једе.
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СРЕМУШ (лат. Allium ursinum), познат и као: медвеђи
лук, дивљи лук, цријемуш(а), сријемуж, сријемужа,
цремош, скрембош је самоникла врста из породице лукова
(Alliaceae). Има велику хранљиву вредност, нарочито у
првим месецима пролећа. Позната је самоникла јестива и
лековита биљка.
ПОРЕКЛО ИМЕНА: Име рода - од латинског имена за
бели лук (Аllium), а име врсте - од лаtинског имена за
медведа (Ursus)
СРЕМУШ је вишегодишња зељаста биљка, која у време
цветања порасте 20−50 цм. Карактеристика ове врсте (као
и њених сродника, који спадају у исту фамилију Alliaceae)
јесте развијено метаморфозирани подземни изданак −
луковица. Луковица сремуша је усправна, танка, дуга 2-5
цм, обавијена белим или жућкастим листићима.
Из луковице полазе два (ређе три) листа. Лист је
елиптичан, дугуљаст, оштрог врха и интензивно зелене
боје. При основи се сужава у дугачку петељку.
Стабљика је на пресеку троугласта до готово округла. На
њеном врху, од априла до јуна, развијају се бели цветови
сакупљени у вишецветне, штитолике цвасти, које су у
почетку обавијене опнастим омотачем (спатом) који рано
отпада. Након прецветавања настају плодови у облику
чауре са троугластим, црвеним семенкама. Цела биљка
интензивно мирише на бели лук.
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СРЕМУШ расте у влажним, сеновитим листопадним
шумама, поред шумских путева и потока. Највише га има у
буковим шумама, где прекрива велике површине. Расте од
равничарских предела, све до 1900 м н.в.
Сремуш се од давнина користи као укусно пролећно
поврће и делотворна лековита биљка. Млади, пролећни
листови богати су витамином Ц и каротином. Луковице су
знатно сиромашније од листова. Од активних материја
садржи алиин (уљасту материју чија се количина сушењем
смањује), мало етарског уља (око 0,07%) у коме су
алилсулфид, алилополисулфид, дивинилсулфид и сличног
је састава као код белог лука, минералне материје,
сумпорне гликозиде и др.
УПОТРЕБА У ИСХРАНИ
Као веома укусан и здрав додатак јелима користе се
листови, луковице, а понекад и семе. Млади листови беру
се током пролећа, од марта до краја маја. Користе се, као
и сочне луковице, као додатак салатама, варивима,
умацима, чорбама и јелима од меса, а могу се јести и
сами, као пролећна витаминска салата.
Сремуш се употребљава само у свежем стању, јер
сушењем или дужим кувањем губе карактеристични мирис
и укус. Листове треба прикупљати док су млади, јер су
старији непријатно љути. Луковица се може на хладном
очувати неколико дана.
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Дневно се може јести само 5 до10 свежих луковица
Као пикантан зачин могу послужити и незрели плодови,
који су љутог укуса, а на биљци се појављују током лета.
УПОТРЕБА У НАРОДНОЈ МЕДИЦИНИ
За употребу у народној медицини прикупљају се и користе:
надземни део биљке у свежем стању (Allii ursini herba
recens), који се сакупља у пролеће, пре него што биљка
процвета и свежа луковица (Allii ursini bulbus recens) која
се вади у јесен.
Код дуже употребе сремуш снижава крвни притисак и
холестерол у крви.
Може се користити код цревних инфекција и желудачноцревних болести.
У нашем народу постоји уверење да ниједна биљка не
чисти тако добро систем за варење и крв као сремуш.
Сремуш има јако дејство на цревне паразите, спречава
инфекцијске упале слузокоже црева и одбрана је од грипа
и грознице.
Сремуш, поред деловања на цревни систем, спречава
атеросклерозу и отклања несаницу и несвестицу, а делује
повољно и на кардиоваскуларни систем
Примењује се код сметњи у варењу хране и губљења
апетита.
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Светозар и Миланка СавановићСА
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Када је, 1880. године, Милован Глишић први пут објавио
приповетку ПОСЛЕ ДЕВЕДЕСЕТ ГОДИНА мало ко је
веровао да ће та приповетка много година касније
покренути причу о Сави Савановићу, првом српском
вампиру.
МИЛОВАН ГЛИШИЋ је написао причу о забрањеној
љубави двоје младих, где је Сава Савановић само мотив
којим ће се доказати храброст Страхиње, будућег
младожење.
Страхиња из села Овчина (поред Зарожја) заљубио се у
младу Радојку, кћер овчинског кмета Живана. Кмет је био
преке нарави и није желео да му се кћер уда за сиротана,
те Страхиња, због несрећне љубави одлучи да оде из села
и крену према Зарожју. Тамо је срео свог пријатеља,
зарошког кмета, где је чуо причу о Сави Савановићу који
дави сваког ко се усуди да буде воденичар у њиховом
селу. Зарожјани више нису могли наћи никога ко би им
млео жито, али се Страхиња сам понуди да посао
воденичара обавља. Узалуд га је кмет одвраћао, но,
Страхињи, због љубавне муке беше свеједно шта ће му се
догодите и крену ка воденици..
Наложио је ватру, пред ватру положио неку велику кладу
да личи на човека и под њу пањ, па то покрио да изгледа
као да неко спава. Сакрио се у поткровље, узео обе пушке
које је напунио челиком и неким турским новцем
марјашом, који је могао да убије сваку утвару.
Око поноћи у воденицу је ушао повисок човек црвеног
лица; претурио преко рамена крпу платна која му се
спустила до пета, опипао брашно и када је угледао кладу
крену гајтаном на њу те поче да виче ―ево мени добре
вечере‖.
Међутим, убрзо схвата да је преварен, и тада изговара
реченицу у којој сам разоткрива ко је он:
Еј, Саво Савановићу, деведесет година вампирујеш, и
не оста никад без вечере до данас.
Младић тада узе две пушке са тавана те стаде пуцати, а
вампир побеже.
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Ујутру су се мештани окупили око воденице да виде да
ли је Страхиња преживео и када га угледаше живог сви се
зачудише, а Страхиња им исприча све што се синоћ
десило у воденици, а тада они, када су чули шта се
догодило одмах кренуше у потрагу за гробом Саве
Савановића.
Прво су отишли код најстарије бабе Мирјане, у суседном
селу Овчини, где им она рече да је тај Сава био наопак
неки човек и да је сахрањен у Кривој јарузи испод
―рачвастог бреста‖.
Пре него што су кренули у потрагу припремили све што
им треба за убијање вампира, а то је вода аџијазма тј.
освећена богојављенска водица, колац од црног глога и
један врани коњ без белега, још непочишћеног. Са собом
још понесоше будаке и мотике, а и сеоски поп пође са
њима.
У околини је било много таквих јаруга и рачвастих
брестова, и дуго им је трабало да траже и након дуге
потраге нашли су гроб и у њему Саву као да су га јуче ту
сахранили.
Претурио ногу преко ноге, руке пружио поред себе,
надувен и црвен у лицу као крв, једно му око отворено, а
на грудима две зарасле ране од пушке.
Прободоше га глоговим коцем посред трбуха, али нису
успели светом водом да га полију по устима, већ негде по
лицу. Из његовог тела тад излете лептирица. Поп очита
молитву те га закопаше, а гроб затрпаше глоговим трњем
и камењем.
По обављеном послу вратише се назад у Зарожје и тада
настаде велико славље које се претвори у свадбено, кад
украдоше младу Радојку из суседне Овчине и удадоше је
за Страхињу.
Зарожани убрзо нађоше и и новог воденичара, који је
радио у воденици и живео дуго година мељући жито.
И дан данас у Зарожју, старци и бабе причају о овом
догађају и куну се да је све тако било као у причи
Милована Глишића.
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Многи верују да је Савин лик измишљен након што је
Глишић објавио приповетку ―После деведесет година‖, као
и да је прича о њему заживела после, мада стари
Зарожани тврде да су им о Сави причали њихови дедови,
који су живели много пре приповетке.
Још мој прадеда је знао све о вампирима, говорили су
многи.
А да ли је све ово само једна од прича Милована
Глишића,.која је добила још више на мистерији после
снимања првог српског хорор филма ―Лептирица‖ (1973)
редитеља Ђорђа Кадијевића или се иза приче крије нешто
сасвим друго?
МИЛОВАН ГЛИШИЋ, а то је откривено крајем 2005.
године, је знао све о пореклу и животу Саве Савановића,
али у причи нема ни речи о томе.
Зашто је Милован Глишић прећутао истину?
Многи верују да је Глишић знајући за судбину Саве
Савановића избегао да о њему пише јер је веровао да ће
се иста таква судбина и на њега навући. Истину о томе
можемо наћи у писму које је Милован, пре доласка у
Дубровник упутио Ђорђу Николајевићу који је већ био у
Дубровнику где је отишао по позиву општине СПЦ-а. У
писму је Милован написао да мора напустити Србију јер се
боји да га судбина Саве Савановића не достигне.
Долазим у Дубровник и надам се да ћу се са Вама
дружити и тада ћу вам све испричати о Сави.
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Козарска Дубица 1705, година
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ЗАПИСИ ИЗ СКРИВЕНЕ СОБЕ
Деда Саве Савановића, по коме је Сава и добио име,
звао се Светозар и у Ваљево се, преко Бајине Баште
доселио 1691. године. Светозар је са својом женом
Миланком дошао из Парохије Читлук – Козарска Дубица,
Босна, одакле Савановићи воде порекло.
Међу папирима који су пронађени у једној од кутија у
скривеној просторији куће на Градцу (Свеска број 8, страна
46, запис Али Мустафа), писало је да је Светозар морао
напустити Читлук јер је побегао од ''крви'' (крвне освете),
због убиства. Убио је Али Мустафу Бећира, Турчина који
му је силовао кћерку Стану, а потом је везао и голу је по
Читлуку са коњем вукао. Када је Светозар видео голу
кћерку, стао је испред Али Мустафе и рекао, крви ћу ти се
напити Мустафа.
Тако је и било. Сутрадан у ноћ Светозар је упао у конак
Али Мустафе, заклао га и одмах потом са својом женом
Миланком напустио Читлук.
Када су слуге Мустафине, јутром ушле у његову собу
виделе су беживотно Али Мустафино тело, потпуно бело и
без капи крви у себи.
Испи му крв Светозар, повика један од њих, а чувши
вику, Мустафина жена Хајрија, не знајући шта се
претходног дана догодило упути клетву:
Kana susamışlık sözüme varsın ve kanının yiyecek
olmasına izin ver ve sonsuza kadar yaşa (Нека крвника
стигне моја реч и нека му крв храна буде и нека вечно у
томе живи).
Хајрија је била кћерка чувене Миралемове Хабибе која
се бавила сихиром – црном магијом, и која је своје знање
пренела и на своју кћер Хајрију.
Светозар је са женом Миланком и сином Станимиром
прешао Дрину и настанио се у Бајиној Башти, а потом је,
после годину дана отишао у Ваљево. Шта се догодило са
Станом, његовом кћерком није познато, али судећи по
томе да се она нигде не помиње, биће да су је слуге Али
Мустафине убиле.
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У запису под бројем 234/56 из седме кутије нађене у
скривеној просторији, на страни трећој у петом реду пише:
Мој деда, Светозар Савановић је отворио трговину у
Бајиној Башти, али су га чести доласци Турака из Босне,
узнемиравали и прибојавао се да га неки Турчин из
Читлука, јер и они су долазили у Башту, не препозна, те
је одлучио да се пребаци у Ваљево јер тамо скоро да нису
долазили Босански Турци.
После неког времена Светозар је купио кућу у селу
Градац, недалеко од Ваљева, а потом је сазидао лепу и
велику зграду (1701. године) у Тешњару, где је према
улици отворио локал, који је са задње стране имао дугачко
двориште које се протезало све до Колубаре.
Таман када је син Станимир стасао да помогне свом оцу
у трговини, почеле су неке муке да море Светозара.
Он ноћу није могао да спава, све је мање јео, а бледило
му се навлачило на лице и тело, као када облаци надвију
Повлен или Медведник. Када је једне вечери Станимир
иза поноћи напустио кући и вратио се тек пред зору,
његова жена Миланка је почела да се по комшилуку
распитује има ли ко да лечи од страве.
Ухватила га страва и не пушта га, говорила је она
својим другама, а после повратка, завуче се у собу и ту
проводи по цели дан. Ништа нити једе нити пије. Где
ноћу тумара и код кога иде, сам Бог зна.
Пролазиле су године, Светозар је сасвим забаталио
трговину и све чешће је ноћу од куће одлазио. Станимир је
на себе преузео трговину, а и сву другу бригу о кући и
породици.
У јесен 1726. године упознаје Верославу, кћерку
опанчара Петра Филиповића и жени се њоме. После три
године добија сина кога назива по свом деди Светозару,
Сава. Када је Сава имао три године тешка болест је
притисла деду му Светозара који поче да се, као
лептирица на светлу, топи и нестаје. Неколико дана пред
смрт позвао је Светозар свога сина Станимира и дуго у
ноћ је са њим причао.
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Те ноћи је Станимир сазнао зашто су, када је он имао
две године напустили Читлук, сазнао је и да је имао
старију сестру Стану, а тада му је отац рекао и да сумња
да је дугогодишња болест са којом се борио, вероватно
неко проклество из Читлука.
Веровао сам, а и нисам много размишљао када сам
убио Али Мустафу, да ме неће стићи клетва жене му
Хајрије...
Знао сам да је она вештица, али нисам веровао...
Ево ја умирем, а да би се смирио молим те да три дана
по мојој смрти убијеш у мени вампира...
Распитај се Станимире шта ти ваља чинити...
Овде у Ваљеву има људи који то знају да рада. Раде
то у потаји, а ти се, сине мој, припреми да прођеш исте
муке кроз које сам и ја прошао, или нађи неког који ће
моћи да скине клетву са наше породице.
Чуо сам да хоџа из Велике Џамије на левој обали
Колубаре уме да прави записе против клетви, али тек
када клетва прође кроз два или три колена...
Када сам за то сазнао, да би смирио некако шејтана у
себи, од једног човека из Доњег Таора, добио сам како се
справља јело против другог човека у себи...
Име човека сам заборавио али он је био познат по свом
презимену Дрпавац, јер вели он, име Веселин му нису ни
дали, заборавили га у воденици, затурили негде, и никако
да га пронађу...
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Запис о сремушу – свеска 12, кутија 4, страна 34
НАПОМЕНА: Рецепти су прилагођени за данашње време
СУПА ОД СРЕМУША
ПОТРЕБНО ЈЕ
2- 3 веће везе СРЕМУША, кашика масти, кашика брашна
1 шоља млека, пола кашичице соли
ПРИПРЕМА
Сремуш добро оперити и ситно га исецкати ножем на
дасци, али је битно да је што ситније исецкан. Како се
СРЕМУШ може и пресан, не мора се претходно кувати. На
масти пропржити брашно, додати исецкан СРЕМУШ,
посолити и сипати отприлике једну шољу млека. Мешати
непрестано да не загори на средњој ватри, док СРЕМУШ
не проври. На исти начин, само уз додатак пилеће супе
или воде, може се направити густа .
ГУСТА СУПА ОД СРЕМУША
ПОТРЕБНО ЈЕ
4 везе СРЕМУША, 1 веза зелени за супу
100 мл павлаке за кување
50 мл маслиновог уља, 1 кашичица соли, мало бибера
ПРИЛОГ
1 кашичица киселе павлаке, 1 кришка старог хлеба
Љута папричица
ПРИПРЕМА
Зелен (шаргарепу и корен першуна) очистити и налити
са 1.2 л воде па кувати поклопљено, отприлике пола сата.
У већи и дубљи тигањ, или одговарајућу шерпу, сипати
50 мл уља па спустити опран сремуш и поклопљено
динстати тек толико да сремуш увене, и сав падне на дно
посуде.
Поврће извадити из супе па заједно са сремушем
испасирати уз помоћ штапног миксера. Вратити у супу,
додати со, бибер и павлаку за кување па кувати до врења
и склонити. Кришке старог хлеба исећи на траке или
коцкице па препећи кратко на тигању са пар капи уља, док
не постану хрскаве, па послужити уз чорбу сервирану са
мало киселе павлаке и ситно сецкане љуте папричице.
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ВЕРОСЛАВА САВАНОВИЋ
Ваљево, река Градац

34

После два дана Светозар је умро, а Станимир обави све
како му је отац рекао.
Нашао је људе који су, да нико нити је знао, а нити ни
чуо, треће ноћи по сахрани убили шејтана у Светозару.
Биће да је сада пронашао свој мир, говорила је Миланка,
која је сваки дан одлазила на гробље, а онда, на
четрдесет дана од смрти свог мужа, у ноћи између петка и
суботе, оде и она за Светозаром, а у кући на Градцу
остадоше Станимир, жена му Верослава и син Сава,
У августу 1745. године, једне ноћи осети Станимир да
му тело дрхти, очи поскакују, а ноге га вуку из кревета.
Синоћ је у мене ушао неки шејтан, рече, док су испијали
кафу, Станимир Верослави, и настави, проклетство из
Читлука се у мене увукло и ваља ми се са тиме борити.
У пролеће 1746. године (запис 78/435, жута свеска 17.
Страна 24) одпочео Станимир зидање скривене
просторије у кући на Градцу.
Помагала му жена Верослава, а син Сава поче
самостално да води трговину у Тешњару.
На трговини у Тешњару већ дуго времена је стајао
натпис САВА САВАНОВИЋ ТРГОВАЦ.
Градња собе је потрајала све до јуна месеца, а највећи
проблем је био у изградњи посебног улаза из подрума.
Када ме ухвате шејтански титраји, ја ћу отићи у собу,
говорио је Станимир, а ти Верослава закључај улаз, да не
изађем...
У почетку, све до септембра месеца, Станимир је
успевао да обузда шејтана у себи и да на време уђе у
собу, а онда, када се једне вечери нашао ван куће, а пре
тога је био закључан у скривеној соби, схвати да се кроз
зидове извукао, у маглу и дим се претворио само да би
дошао да неколико капи крви. Многи су питали Саву где му
је, данима и данима отац, а он би говорио да је на путу, те
да је отишао код родбине у Босну, те оно, те оно... После
неког времена Сава је увидео да ће се проклетство
пренети и на њега, а потом, ако се ожени и на његово
потомство, те је одлучио да се никада не ожени.
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Тада је Сава предложио својој мајци да се сви преселе
на Повлен у Таор и да ће им око свега, горе на Повлену
помоћи породица Дрпавац.
На Повлену има сремуша који ће месецима оца да
штити од шејтана и проклетства, а када га не буде
било свежег, спремаћемо чорбу и супу од њега. То је као
нека врста белог лука, рече Сава.
Мајка Верослава се сложила са сином, те Сава продаде
дућан и зграду у Тешњару и кућу на Градцу, па они,
Савановићи напустише Ваљево и настанише се у Таору.
Сава је у најам узео једну од воденицу на Таорским
Врелима, а Станимир и Верослава су се настанили у
једној кући недалеко од воденице. Сава није напуштао
воденицу, а мајка Верослава му је, по потреби доносила
преобуку и храну.
После две године Станимир паде у кревет и за неколико
дана издахну у наручју жене Верославе. Сава је сахранио
свог оца и потом обавио ритуал и ослободио оца шејтана
и вампира. Мајка је остала сама у кући, а Сава је, неколико
месеци по смрти свог оца почео да осећа титраје унутар
тела и знао је да се проклетство и на њега пренело.
Да је дошло до промена код Саве, приметила је и
његова мајка Верослава јер је он почео да у току ноћи
напушта воденицу, да бледи и да му очи добијају неки
чудан ледени сјај. Туга се увукла у Верославино тело и све
је више обузимале, обмотавала се око душе, увукла јој се
у срце, а онда, једне вечери је и повуче са собом са оне
стране живота, те она оде код свог Станимира.
Сава је остао сам и тада је одлучио да напусти Таор, да
не би оне који су му помогли у својој клетви узнемиравао и
спопадао.
Пребацио се у Зарожје где је ноћима лутао по шумама
Зарожја и околине, а онда се једне вечери упути у
воденицу. Око поноћи је ушао у воденицу; претурио преко
рамена крпу платна која му се спустила до пета, опипао
брашно и када је угледао неког да лежи крену гајтаном на
њега те поче да виче ево мени добре вечере.
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Међутим, убрзо схвата да је преварен, и тада рече::
Еј, Саво Савановићу, деведесет година вампирујеш, и не
оста никад без вечере до данас.
Тада младић, који се скривао на тавану узе две пушке те
стаде пуцати, а Сава побеже из воденице. Ујутру су се
мештани окупили око воденице да виде да ли је младић из
воденице преживео и када га угледаше живог сви се
зачудише, а он им исприча све што се десило у воденици,
а тада они, када су чули шта се догодило одмах кренуше у
потрагу за гробом Саве Савановића.
Прво су отишли код најстарије бабе Мирјане, у суседном
селу Овчини, где им она рече да је тај Сава био наопак
неки човек и да је сахрањен у Кривој јарузи испод
―рачвастог бреста‖.
Пре него што су кренули у потрагу припремили све што
им треба за убијање вампира, а то је вода аџијазма тј.
освећена богојављенска водица, колац од црног глога и
један врани коњ без белега, још непочишћеног. Са собом
још понесоше будаке и мотике, а и сеоски поп пође са
њима. У околини је било много таквих јаруга и рачвастих
брестова, и дуго им је трабало да траже и након дуге
потраге нашли су гроб и у њему Саву као да су га јуче ту
сахранили.
Да ли је Милован Глишић неписањем о Сави и његовом
животу хтео да се сачува од прокластва Савановића или је
разлог нешто сасвим друго, остаће заувек тајна...
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САВА САВАНОВИЋ и ЛЕПОСАВА ДИМИТРИЈЕВИЋ
Ваљево, Тешњар
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Мало је познато да је Сава Савановић, неколико месеци
после отворања трговачке радње у Тешњару, упознао
младу девојку Лепосаву Димитријевић, кћерку Предрага
Димитријевића трговца кожама.
Предраг је са својом женом Магдаленом у Ваљево
дошао из Краљева само две године пре него што је Сава
отворио свој дућан, а случај је хтео да је Предраг купио
кућу која се налазила одмах до Савиног будућег дућана.
Две куће су се наслањале једна на другу, а њихове баште,
које су се налазиле у задњем делу куће према реци
Колубари, биле су одвојене само дрвеним плотом
обраслим у ружама и шебоју.
Кад је град Ваљево ослобођен од Турака, ови сељаци,
занатлије почели су полако силазити у варош и стално се
насељавати. У почетку су они куповали плацеве и на
њима изграђивали куће и радионице. Али немајући вере
да ће од свог заната моћи и да живе, они су и у вароши
наставили да се баве земљорадњом и своје повеће
плацеве и обрађивали. У први мах су посао у занатским
радњама обављали сами, а временом су стекли шегрте и
калфе и занат преносили на њих.
Први досељеници у ослобођном Ваљеву били су ови
сељаци - занатлије, који су долазили углавном из
оближњих места, али их је било и из удаљених крајева,
региона, понајвише из Азбуковице, Босне и Херцеговине.
Нешто касније кад су осетили да има начина да се
лакше дође до зараде, поједине занатлије, поред заната,
почели су отварати дућане у којима су, поред својих
занатлијских производа продавали и другу робу, коју су
набављали са стране.
Готово по правилу то су чинили абаџије и терзије, и
скоро до краја XIX века трговци су регрутовали од ових
занатлија. Поред поменутих заната, који су у Ваљево са
собом донели сељаци из оближњих крајева, јављају се и
други занати, углавном они који су заостали од Турака,
који су у први мах могли задовољити најпрече потребе
житеља Ваљева.
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Из једног документа који је пронађен у скривеној соби на
Градцу из 1836. године у Ваљеву је било: 11 трговаца, 18
меанџија, 33 терзије, 12 абаџија, 5 чаругџија, 4 туфекџије,
2 ковача и 2 папуџија, све укупно 113 људи који су се
бавили трговином и занатством.
Градска власт је настојала да са стране доведу добре и
извежбане занатлије, а и сви остали грађани Ваљева су са
своје стране чинили све да омогућу насељавање тих
нових занатлија, међу којима се налазио и велики број
странаца из Аустрије, Немачке, Чешке, а међу њима су
лимар Војтех, кобасичар Јохан Прегел, пинтер Регнер,
зидар Фридрих, бравар Андоновић, апотекар Приклемајер,
пердеђија Штефан Сет, кројач Јоца Шваба, ковач Матић,
колар Бранко Апић, столар Фердинанд Витцањи пивари,
Јозеф Ајхингер и Антон Вињек.
Утицај странаца, занатлија, се знатно осећао у Ваљеву,
и поред већ постојећих заната, који се модернизују,
јављају се и нови, а пре свега сарачки кога је покренуо
Предраг Димитријевић, трговац кожом који је у Ваљево
дошао из Ужица.
Поред сарачког у то време покренути су и конопчарски,
ножарски, ткачки, пекарски, свећарски, лимарски, кројачки,
сапунџијски, коларски, бачварски, а нарочито је дунђерско
зидарски занат почео бивати развијен, па су ваљевски
дунђери тражени и ван Ваљева.
Међу њима су се истицали Ђуро Гођевац и његов брат
Алекса, који су се доселили из Осата, у Босни, и радили,
како у Ваљеву тако и у осталим крајевима Србије.
Предраг Димитријевић је убрзо по доласку у Ваљево
постао један од утицајнијих трговаца, па је самим тим био
и међу првим председницима еснафског удружења која су
чинили четири ваљевска еснафа.
Када је Сава Савановић отворио своју трговачку радњу у
Тешњару, убрзо је примљен у еснафско удружење, а на
предлог свог председника, а и првог дућанског комшије,
Предрага Димитријевића постављен је за првог писара
еснафа.
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Сава Савановић је, пред састанке еснафа на договоре о
раду, одлазио кући код Предрага Димитријевића где је
први пут и упознао његову кћерку Лепосаву, коју је Сава
приметио док је Тешњаром пролазила поред његовог
дућана. Била је увек обучена другачије од осталих
девојака. На себи је носила ношњу из околине Краљева,
одакле је била њена мајка Радојка. Црна коврџава коса јој
је увек била прекривена марамом, а на белом лицу
истицале су се тамне очи полусакривене тамним
трепавицама, изнад којих су се надвиле густе црне обрве.
До познанства у њеној кући, Сава јој се љубазно јављао
сваки пут када би је видео на сокаку, а она би тада поглед
упутила ка земљи, а преко образа би јој прошло руменило.
Само када би са мајком шетала сокаком, на Савино
јављање одговарала би осмехом иза кога би се појавили
зуби као ниска бисера између латица од руже.
После неколико посета кући Димитријевића, десио се
један случај који је на неки начин променио живот Саве
Савановића. Пред састанак еснафа који се одржавао
сваког четвртка од поднева у механи Мостар. Сава се,
нешто мало пре поднева упутио код Предрага кући, да
среде папире и да се договоре о току састанка. На
вратима га је, како је то било и много пута до тада,
дочекала Лепосава.
После краћег поздрављања Лепосава рече Сави да уђе
у кућу, а потом му понуди слатко и воду, и упита га да ли је
за кафу, јер ето вода је баш пре неколико тренутака
проврила на шпорету. Сава је био помало збуњен јер се
још није појављивао њен отац Предраг, али прихвати
понуђену кафу ишчекујући шта ће се десити. Лепосава је
унела кафу у собу и тада рече Сави да њен отац отишао
пут Бајине Баште јер су му јавили да су се кола која су
превозила кожу из Лознице преврнула надомак Ваљева.
Са њим је пошла и мајка, рече Лепосава, отпи гутљај
кафе и настави:
Отац се веома узбудио због превртања кола, те је
мајка зато пошла са њим. Биће све време уз њега.
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Сава је схватио да се налази сам у соби са девојком која
му је била занимљива и у чијим је очима, када год би је на
сокаку дотакао поглед, сагледавао себе у оном светлу које
себи није могао да објасни. Тада је, погледавши јој руке и
начин на који је држала филџан, као и додир усана са
коцком шећера умоченом у кафу, по први пут схватио да
му она није будила само знатижељу у њему, већ и ону
лептирицу која почиње да лети по утроби нагонећи га да
осети трнце и лагану нелагодност.
Речи које су Лепосава и Сава изговарали испуњавале су
собу, завлачиле се у наборе и шаре на теписима који су
прекривали зидове, а потом се, ношене лахором и гуране
погледима извлачиле кроз прозор који је гледао на
двориште и качиле по бехару који је прекрио шљивик крај
Колубаре.
У соби се на један тренутак зауставило време, а један од
Савиних погледа се утиснуо на леви Лепосавин образ, а
њене речи, Мој Саво, изговорене између усана боје руже,
зауставиле су се у Савиним плућима и провукле се до
срца.
Одлазећи из куће Сава је нехајно додирнуо Лепосавину
руку, а тај додир је носио са собом наредних неколико
дана.
Пролазиле су ноћи и јутра, а у Сави се јављала нека
чудна чежња када год би угледао Лепосаву, а виђао је
сваки пут када би одлазио код њеног оца на договоре,
посматрао је док је пролазила Тешњаром, ослушкивао је у
раним јутарњим часовима крај Колубаре, и све више се
увлачио у себе. Мењао му се изглед коже и боја очију, и
све више времена је проводио у соби, а те промене је
приметила и његова мајка Верослава, која га је, када су
једног недељног поподнева остали сами, питала шта се са
њим догађа.
Волим Лепу, Лепосаву Димитријевић, кћерку Предрага
Димитријевића трговца из Тешњара... Увукла ми се под
кожу, завукла ми се у сваку пору...
Из очију ми не излази.. У песму сам је уписао....
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Сава то изговори мајци, а потом му потекоше речи из
уста:
Очи моје клетвом бих вас клео
Што вас шејтан за руку узео
Па гледасте кроз тарабу стару
Шта ми ради Лепа по Тешњару
Сребрен ибрик у руке узела
Раскопчала сунцу њедра бела
Па их хлади река Колубара
Срце моје кида из недара
Дрхтао сам ко лист на јаблану
Гледајући Лепу раскопчану
Срце врисну памет се окрену
Скочих млађан у авлију њену
Сад је на ме ко на вука хајка
Шта учиних жалосна ми мајка
Крив сам рекох ја у овом сату
Вешајте ме о Лепином врату
Када је Верослава чула свога сина и шта га мучи,
покушала је да га охрабри и да му помогне убеђујући га да
би требало да смисли неки начин како да се Лепосави
приближи и да јој каже шта осећа према њој. Мајка га је
саветовала да поразговара прво са њеним оцем, са
Предрагом и да тек тада, ако се он сложи, поразговара и
са Лепосавом.
Сине мој, биће све још теже, и по тебе, а можда и по
Лепосаву, ако вашу љубав њен отац не одобри, рече му
Верослава.
После разговора са мајком, Сава је одлучио да прво
разговара са Лепосавом, јер је био сигуран да је у њеном
погледу у више наврата видео себе и знао је да тај сјај
говори понекад више од било чега.
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Сутрадан по разговору Сава је ишчекивао лахор да
промили Тешњаром, да угледа очи и осети додир погледа
по свом лицу, али ничег није било. Ни тог дана, а и данима
потом Лепосава се није прошетала Тешњаром, ни баштом
до Колубаре. Сава је чекао и надао се да стигне глас од
Предрага, да га он позове на састанак око еснафа и да ће
то бити прилика да види Лепосаву, своју Лепу и да је
барем погледом помилује и реч прозбори.
После нехолико дана Сава је, од комшија у Тешњару,
чуо да је газда Предраг са својом породицом отишао на
неколико дана пут Ужица у посету својим родитељима, а
успут и да уговори неке послове око своје трговине у
Ваљеу.
По повратку из Ужица, истог дана, нешто око поднева,
Предраг је дошао до Саве, и док су пред радњом испијали
кафу, причао му је о боравку у Ужицу, а затим му рече да
је сутра састанак еснафа те би Сава требао доћи до њега
на договоре.
Сутра око десет дођи до мене да припремимо папире,
а онда на састанак у Мостар, рече му Предраг, а у том,
низ Тешњар, лаганим ходом прође Лепосава.
Види мој шећер, моју голубицу... Анђела небеског.
Задњих дана ми је нешто тужна... Одсутна, чини ми се.
У Ужицу се видело да није желела да дође. Нешто се са
њом дешава. Са мајком прича, мене избегава. Е мој Саво,
муке су то, веруј ми.
Чувши шта је Предраг рекао о Лепосави, Сава је на
тренутак осетио нелагоду, а затим је помислио да је она у
том стању, можда због њега, и у њему се пробудила нада
да Лепосава осећа према њему исто што и он према њој.
Сутрадан је Сава, на Тешњару, код моста, само што је
сунце прошло подне, тек у пролазу, сусрео Лепосавин
поглед, у коме је видео сумрак над Видраком и чуо шум
Обнице. Схватио је Сава шта Лепосавин поглед значи, и
мада је било дуго до сумрака, упутио се шетњом, горе до
Пећине, тамо где Обница додирује Јабланицу, а тај додир
се у Колубару претвара.
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Пред сам сумрак из правца Ваљева се појавила кочија
коју је возила госпођица Лепосава и зауставила се,
недалеко од Саве који је седео на обали крај чамаца на
Обници. Њихови погледи су се срели и разменили
неколико речи и осећања, а потом је Савин поглед
обгрлио Лепосавина рамена, клизнуо ка недрима и
задржао се на левој шаци. Она је нежно обухватила
поглед прстима, а шаку полако принела уснама. Сава је
осетио њен дах на очима и целим телом је осетио
прожимање и дрхатај. Пећину је иза брда напуштало
сунце, а ноћ се увлачила у воде Обнице.
Лепосава се лагано попела на кочије и упутила се пут
Ваљева, док је Сава ослушкивао ветар.
Сутрадан ујутру Сава и Лепосава су се срели код плота
између њихове две баште у Тешњару, на обали Колубаре.
Кроз бокор расцветалих ружа и шебоја Сава је посматрао
Лепосавине очи, а њене речи су се, као ноћна песма
билбила увлачиле у његову душу.
Тог јутра су њих двоје једно другоме признали љубав и
заветовали се да ће љубав браком крунисати.
Њихови сусрети су били све чешћи, а љубав се све
више завлачила обома под кожу. Савина мајка Верослава
је приметила да јој је син данима некако одсутан, да лута и
када мирно седи.
Комшија Бранко, колар тешњарски је пренео причу о
љубави Саве и Лепосаве.
Видео сам њихове загрљене погледе где свако јутром
шетају Тешњаром, говорио је Бранко, прво својој жени
Драгојли, а онда и својим еснафским колегама.
Дуго та љубав траје. Ево скоро ће година, говорио је
он. Причао ми и њен отац Предраг о томе. Он вели да му
се чини да ту нешто има, али да његова Лепа неће ни да
чује, а да ни речи не проговори о томе. Рекао ми Предраг
да је неколико пута у Лепиним очима, а то се увек
дешавало у раним јутарњим часовима, видео Саву. Био је
насмејан, ведар, али му се глас није чуо. У левом оку је
био висок и кошчат.
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Дани су полако одлазили низ Колубару, а Сава и
Лепосава су своју љубав чували од других људи. Нису
дозволили да се људи, на било који начин упетљају
између њихових осећања и да умрсе своје мисли у њихове
животе.
Савини родитељи, а посебно мајка Верослава, јер отац
није баш марио за Савине љубави, упозоравала је сина да
због проклетства које носи њихова породица ништа не
обећава Лепосави и да, ако је то икако могуће прекине
односе са њом.
Сине мој, немој се женити Лепосавом јер ако сина
добијеш, проклетство ће, кад тад да пређе на њега, те
ће твоја кривица бити што се он пати и што живи неки
живот недостојан човека..
Тих дана, Станимира је шчепало проклетство те га Сава
и жена Верослава затворише у скривену собу у кући на
Градцу. Сава је тада морао бити по цели дан у радњи, а
потом да жури кући да би оца, у скривеној соби,
опслуживао. Верослава је, у тој ситуацији свако мало Сави
говорила о томе шта ће се све десити ако се он ожени
Лепосавом и сина добије.
Зар желиш да ти се овако син твој мучи и да га ти или
Лепосава у собу затварате и скривате га од света,
говорила је Верослава, заборављајући како је на почетку
саветовала Саву како да допре до Лепосавиног срца.
Неколико месеци, Станимир је успевао да обузда
шејтана у себи и да на време уђе у собу, а онда, када се
једне вечери нашао ван куће, а пре тога је био закључан у
скривеној соби, схвати да се кроз зидове извукао, у маглу
и дим се претворио само да би дошао до неколико капи
крви. Многи су питали Саву где му је, данима и данима
отац, а он би говорио да је на путу, те да је отишао код
родбине у Босну, те оно, те оно.
После неког времена Сава је, поред наговора своје мајке
Верославе, и сам увидео да ће се проклетство пренети и
на њега, а потом, ако се ожени и на његово потомство, те
је одлучио да се никада не ожени Лепосавом.
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Од тог дана, а то је било почетком маја, Сава је почео
тражити разлоге да избегне сусрете са Лепосавом, те је
одлучио да крене путовати. Одлазио је на пут и остајао у
Бечу, Пешти или Сарајеву, некада и по петнаест и више
дана, а по повратку се само на кратко виђао са Лепосавом.
Боравио је у Ваљеву све мање времена, те Лепосавина
мајка, када је видела да јој кћер дане проводи у кући, а у
ноћима прекрива своје лице сузама, оде на разговор са
Верославом.
Шта се то догађа са вашим сином. Избегава ми кћер и
све мање времена проводи са њом, а и када је са њом,
рече ми Лепосава, делује некако отуђено и полако се
удаљује од ње. У Сави више нема љубави за моју
Лепосаву. Шта се то догодило са Савом? Шта да кажем
и како да посаветујем моју Лепу?
Не знам, моја пријо. И ја се чудим Сави. Повукао се у
себе, са нама ништа не прича, одлази често на
путовања, вели мора, трговац је, то му је посао. И отац
његов је све мање у Ваљеву. Чудо се неко навукло на
нашу кућу, одговори Верослава правећи се да ништа не
зна.
Верујем да се Сава можда и заљубио у неку девојку из
Сарајева. Крадом, ноћу у кревету чита писма која често
из Сарајева стижу. Видех му једном и да му око засузи
док је читао, наставила је своју причу Верослава.
После разговора са Верославом Радојка је све пренела
својој кћери, а ова када је све то чула, реши да разговара
о свему са Савом, те, после неколико дана, чим се Сава
вратио са пута, пресрете га у Тешњару, и ту на улици га
упита шта се то са њим дешава.
Дуго су причали, говорио је Станислав Митровић,
трговац испред чије су се радњ састали, а по Тешњару се
причало да су се њих двоје у сузама растали, и да је свако
отишао на своју страну. Прича се да су се Димитријевићи,
после десетак дана иселили из Ваљева и отишли у Ужице,
а у лето је Сава затворио свој дућан у Тешњару и са
родитељима отишао на Повлен.
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СРЕМУШ ПРОЈА
Када је Сава Савановић дошао, из Ваљева у Доњи Таор,
а потом и изнајмио воденицу од Веселина Дрпавца на
Таорским врелима, прво што је спремио од кукурузног
брашна је била СРЕМУШ ПРОЈА коју је сутрадан однео
свом оцу Станимиру. Проју је Сава Станимиру давао сваки
други дан да би га СРЕМУШ чувао од шејтана који је у
Станимиру мировао и чекао свој тренутак да из његовог
тела изађе на површину и кроз зубе проговори језиком
шејтана или вампира. Рецепт за спремање ове врсте проје
није сачуван, али су мештани Доњег Таора успели да
Савин рецепт сачувају у сећањима и да га, прилагођеног
сачувају до данашњих дана.
Шта је све потребно за справљање СРЕМУШ ПРОЈЕ:
•
1 шоља кукурузног брашна
•
1 шоља пшеничног меког брашна
•
2 јајета, 250 г младог белог сира у кришкама
•
1 шоља млека, 2 кашике масти, мало соли и бибера
•
1 веза свежег СРЕМУША, 1 љута свежа паприка
У чинију изгњечити сир, затим додати брашно у које се
умеша мало прашка за пециво, јаја и маст, затим млеко,
исецкан сремуш и паприку, а потом по укусу посолити и
побиберити.
Све добро промешати, а затим смесу прелити у плитку
грнчарску посуду и ставити да се пече у загрејаној рерни
око пола сата или док се не ухвати лепа златна корица.
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ТАОРСКИ НАМАЗ ОД СРЕМУША
Дошавши у Горњи Таор Сава Савановић је, поред супе и
чорбе од сремуша, а рецепте је добио од породице
Дрпавац, спремао свом оцу Станимиру неку врсту премаза
од сремуша, старог јела који се дуго времена спрема у
Таору. Овај намаз се служио за доручак само у данима
сремуша - април и мај месец, и то само средом и суботом
јер ти дани у свом имену имају прво слово С.
•
250 гр СРЕМУША
•
100 гр младог сира, 150 гр младог кајмака
•
Једна кашичица јабуковог сирћета
•
Пола кашичице соли и бибера, варјача свињске масти
Прво опрати сремуш, исецкати га крупно, а потом га
заједно са сољу и свињском масти добро изгњечити све
док не постане једна маса, а потом масу ставити на даску
и добро је ножем исецкати.
Поступак поновити неколико пута. Када је маса са
сремушом добро изгњечена додати млади сир и кајмак,
јабуково сирће и бибер и добро мешати док се не добије
глатка смеса.
Када се заврши припрема намаза пробати и прилагодити
укус - додати још соли по потреби, јабуковог сирћета или
масти. Након тога посути бибером и још једном све фино
измешати и пресути у грнчарску посуду.
ТАОРСКИ НАМАЗ ОД СРЕМУША се једе са свежим
хлебом или погачом, а најбољи је са врућом лепињом.
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НАПИТЦИ ОД СРЕМУША
Када је Сава, са оцем и мајком дошао у Таор, прве
комшије су им биле породица Милутина Миливојевића.
Милојевићи су доселили из Пиве и пореклом су од
породице Кнежевића. У Таор је дошао Миливоје Кнежевић
са великом задругом, са великим богатством и стоком и
населио се око црквине на купљеном имању. Миливојеви
потомци су волели да у селу и околини имају прво место,
мада су их Дрповци и остали у томе потискивали. Сава је
од Милутина научио да припрема разне напитке са
сремушом, које је давао свом оцу Станимиру да пије сваки
дан и тиме је спречавао да се шејтан у њему пробуди.
ВИНО СА СРЕМУШОМ
Ситно насецкати 200г до 300г СРЕМУША, пожељно је да
се то чини на дасци од тополе јер тада биљка не губи
своје делотворно својство, и масу ставимо у један литар
белог вина. После три сата у флашу додамо мало меда,
флашу замотамо у ланену крпу и прекријемо сламом и
пустимо да све остоји два дана на топлом и мрачном
месту.
РАКИЈА ОД СРЕМУША
Ситно насецкамо сремуш и њиме напунимо флашу, а
затим прелијемо, до пола флаше шљивовицом. Флаша се
остави да одстоји на сунцу најмање три до четири недеље.
Овај напитак се узима три пута недељно по 20 капи које се
додају у чај или у топлу супу или чорбу.
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ПУЊЕНО ПИЛЕ СА СРЕМУШОМ
Савина мајка Верослава је сваке суботе, за други мрсни
дан у недељи, у воденицу доносила свом сину ПЕЧЕНО
ПИЛЕ пуњено СРЕМУШОМ. Мајка Верослава је коприву.
са којом је пунила пиле у Ваљеву, у Таору, због мужа
Станимира заменила СРЕМУШОМ.
•
1 пиле - око 2,5 кг, 250 гр свеже пилеће џигерице
•
200 гр СРЕМУША
•
4 кришке старог хлеба, мало млека
•
1 веза першуновог листа, 1 јаје, со, бибер, маст
Пиле добро опрати, посолити споља и изнутра и оставити
са стране док се спрема смеса за пуњење.
Исецкан СРЕМУШ, хлеб натопљен у млеку добро
исцедити и рукама изгњечити, исецкану везу першуна,
једно свеже јаје, со и бибер измешати са ситно исецканом
џигерицом.
Добијену масу добро изгњечити, а онда кашиком пунити
утробу пилета. Рукама одвојите кожу између карабатака и
белог меса, са обе стране, и то напунити смесом. Када се
сва смеса убаци у пиле, са већом иглом и двоструким
концом пажљиво зашити отвор. Пиле добро, са свих
страна истрљати са машћу, а потом ставите у грнчарску
плићу посуду да се пече. У току печења, преливати пиле
топлом водом, да месо не буде суво, а негде на половини
печења, по жељи додати ситно сецканог кромпира.
Пре сервирања пилета пажљиво извучете конац.

56

ТАОРСКИ ЋИМБУР СА СРЕМУШОМ
Понедељком је Верослава свом сину Сави и мужу
Станимиру за доручак припремала умућена јаја, или
ЋИМБУР. Назив ЋИМБУР је она научила од свог мужа, а
он од свог деде, јер се тако говорило у Козарској Дубици
Читлуку, крају одакле су Савановићи дошли у Ваљево.
•
3 јаја, 4-5 кашике млека, кашика масти, со и бибер
•
1 веза СРЕМУША
•
100 гр белог, младог козијег сира у кришкама
СРЕМУШ кратко прокувати у кипућој води, а затим га
оцедити од воде и ситно исецкати. Јаја треба посолити и
побиберити и добро умутите виљушком. У умућена јаја
ставити млеко па све опет добро промешати и смесу
изједначити.
Посуду у којој се припрема ТАОРСКИ ЋИМБУР
премазати машћу и оставити посуду на ватри све док се
добро загреје. Када се посуда загреје сипати половину
смесе од јаја, па када се смеса запече од доле, умотати
све као палачинку на један крај посуде. Део посуде који је
ослобођен, премазати поново машћу и сипајте 1/4
умућених јаја. Када се смеса запече распоредити по том
делу половину сремуша и половину измрвљеног сира, а
потом уролати "палачинку" преко ток другог дела.
Поновити поступак још једном: премазати посуду, сипати
остатак јаја, а преко јаја сремуш и сир. Када се јаја запеку
умотати палачинку преко тог последњег слоја.
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САЛАТА ТАОРСКА ВРЕЛА
Проводећи дане и ноћи у воденици на Таорским
Врелима, Сава Савановић је, када му је мајка Верослава
умрла, био приморан да сам себи припрема нека јела. У
ЗАПИСИМА ИЗ СКРИВЕНЕ СОБЕ пронађен је Савин
рецепт за јело које је њему, бар је тако написано у
ЗАПИСИМА, било најмилије. Вероватно је САЛАТА
ТАОРСКА ВРЕЛА била нешто што је Сава у сваком
тренутку могао себи да припреми, а нарочито јер су
састојци за то јело готово увек били Сави на дохват руке.
•
1 веза СРЕМУША
•
2 струка младог лука, 1 главица карфиола, 5 јаја
•
250 гр киселог млека, 100 гр кајмак, со и бибер
•
Кашика масти, шака кукурузног брашна, 10 ротквица
Скувати јаја и карфиол, а потом обарена јаја ољуштити и
исецкати на коцкице. СРЕМУШ и млади црни лук очистити,
добро опрати, оцедити од вишка воде и ситно исецкати.
Обарени карфиол исцедити и потом га уваљати у
кукурузно брашно и мало пропржити на масти.
У широј посуди помешати кисело млеко и кајмак, зачинити
према укусу и промешати добро, а потом додати сецкана
јаја, лук и СРЕМУШ, Затим, на све то прекрити врелим
карфиолом.
Припремљену салату посути ситно сецканим листовима
сремуша и ситно сецканим ротквицама.
Ова салата се једе са пројом.
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ПОВЛЕНСКО СРЕМУШ КУВАЊЕ
Сава Савановић је, после смрти своје мајке Верославе
почео сам себи да препрема јело, а једно од оних јела које
је често спремао је и „Кувани Сремуш―. У ЗАПИСИМА ИЗ
СКРИВЕНЕ СОБЕ пронађен је и овај Савин рецепт за јело
које је он, вероватно због брзе припреме, често спремао.
•
2 до 3 веће везе СРЕМУША
•
Кашика масти (путера или уља)
•
Кашика брашна
•
Шоља млека
•
Пола кашичице соли
СРЕМУШ добро оперити и ситно га исецкати – веома је
битно да буде што више уситњен. Пошто се СРЕМУШ
може јести и пресан, не морате се претходно кувати, тј.
бланширати.
На масти (путеру или уљу) пропржити брашно, додати
исецкан СРЕМУШ, посолити и сипати отприлике једну
шољу млека. Мешати непрестано да не загори на средњој
температури, док СРЕМУШ не проври. Ако се у СРЕМУШ
додаје спанаћ, онда прво спанаћ мало прокувати и тек
онда насецкати. Поступак кувања је исти, односно уместо
белог лука у запршку ставити СРЕМУШ.
Када кувате спанаћ, за две особе вам је и више него
довољна количина од 1/2 кг спанаћа и једна веза
сремуша. На исти начин, само уз додатак пилеће супе
или воде, можете направити густу сремуш чорбу
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ПОВЛЕНСКЕ КУГЛЕ
Лутајући по удолинама и шуми Повлена, Сава је наишао
на камене кугле – лопте, а затим је сваки други дан
одлазио до њих, додиривао их рукама упијајући, тако је
веровао, неку чудну ванвременску енергију. Кугле су биле
прекривене маховином и окружене СРЕМУШОМ, те је он
по доласку у воденицу по први пут спремио кугле – кнедле
од СРЕМУША. У ЗАПИСИМА ИЗ СКРИВЕНЕ СОБЕ
пронађен је овај рецепт и запис у коме је објашњено како
је он настао.
•
100 гр СРЕМУШ
•
400 гр младог сира
•
3 жуманца
•
30 – 40 гр тврдог сира и 40 гр кајмака
•
120 гр брашна
•
50 гр масти
•
Со и бибер
СРЕМУШ добро опрати и исецкати га на резанце, а потом
га ставити у дубоку зделу у коју се стави млади сир,
брашно и 3 жуманца. Посолити и побиберити, и све добро
промешати, а затим уваљати кнедле.
У лонац сипати воду, посолити је, а потом чекати док вода
не проври, а затим спустити кнедле и скувати их. Куване
кнедле исцедити, а зазим их пропржити на масти у тигању.
На топле кнедле измрвити тврди сир и прелити све
кајмаком.
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ПИСМО Но.12 БУДИМ 12, јуни 1845. година
Поштовани родитељи,
ево, стигох пре пет дана у Будим и сместих се код наших
пријатеља, у породицу Јовановић. Јовановићи су се, то
сам сазнао у Београду, од трговца Марковића, доселили у
Будим пре неколико година, а господин Петар Јовановић
је отворио и дућан, недалеко од трга на коме се налази
Матијашева црква.
Дућан му је велики и пун разноврсне робе, те засигурно
нећу ићи до Беча јер сву робу за наш дућан у Тешњару
могу узети од господина Петра. Договорили смо се и о
парама. Ја ћу узети овде робу од њега, а он ће, у
септембру, када дође у Ваљево, од мене заузврат узети
шљиве и шишарке, те молим оца да одмах крене са
откупом шишарки. Шљива, Хвала је Богу, имамо доста.
А сада да наставим даље са писањем о путу, јер има
доста времена о трговини са Јовановићем говорити. О
томе ћу вам све добро објаснити када се у Ваљево
вратим.
Од Ваљева сам, преко Београда, где остадох два дана,
Новога Сада и Сегедина стигао до овде. Путовао сам три
дана до Будима, а ноћио сам и у Новом Саду и Сегедину.
У Новом Саду сам ноћио у оном истом хотелу где смо
били ја и отац пре годину дана. Био сам у друштву
господина који је вољан увести светла по улицама у
Новом Саду. Целу ноћ ми је томе говорио јер, како он
вели, ''град без фењера и није град''. Причали смо о томе
да можда дође и до Ваљева па да и ми уведемо фењере
по улицама. Мајци сам купио игле за плетење и дугмади
разне, али сам то оставио у хотелу па ћу у повратку то
узети. Нови Сад се од прошле године доста променио.
Изгледа некако господски и није чудо што сви желе доћи
да живе овде. Ујутру сам, одмах после доручка са
фијакером кренуо у Сегедин. У фијакеру нас је било
четворо. Један господин из Београда и две млађе
госпођице из Новог Сада. Милева и Мирјана се зову, а
казале су да иду да купе себи неке хаљине.
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Господин из Београда је извесни Михајло Петронијевић,
трговац стоком и дрветом. Са њим сам причао доста о
послу и трговини. Понудио ми је да се, када у Ваљево
дође за Илиндан, нађемо и поразговарамо о дрвету. Он је
вољан узимати веће количине са овог подручја, а ја бих
био један од трговаца који би за њега дрво откупљивали.
Нисам ја за то, али му ништа нисам рекао. Ко велим нека
дође па ћу тада видети шта ћу и како ћу.
У Сегедин смо стигле дубоко у мрак па је било тешко
наћи смештај и да не би Михајло са нама, ништа не би
било од ноћења. Михајло познаје све виђеније људе у
Сегедину, а што је најважније и све људе који држе конаке
и ханове, те рече да одемо до конака извесног Николе
Васића, и ми се ту и сместимо. Док смо у конаку вечерали,
приметио сам да се ове две млађе госпође познају са
господином Михајлом, али су то прикривали у току пута.
Шта је разлог нисам сазнао, а није то ни мој посао ни
брига. Сегедин је пун наших људи. Говори се да је овде
српски живаљ у већини те се наш језик чује на све стране.
Ујутро сам се пробудио и устао пре сунца, јер је фијакер
за Будим ишао око седам сати. Мислио сам да ће и
господин Михајло ићи са тим фијакером, но он остаде још
у Сегедину, да види изградњу железничке станице и пруге
која ће се отворити у наредних неколико година, и око
поднева ће, са својим кумом Лајошем пут Будима.
Мени је та прича око пруге била мало сумњива, јер сам
га за доручком чуо да са својим кумом Лајошем Кошутом о
некој политици причају.
Лајош је мене питао за прилике у Србији и још доста
разних ствари, па зато мислим да је, око останка Михајла у
Сегедину у питању нешто сасвим друго. Нема ту пруге и
станице.
Кроз Маџарску смо брзи путовали и пре вечери смо
стигли у Будим.
Надам се да сте ви добро и да је код куће и у трговини
све у реду и миру, а молим се драгом Богу да и са оцем
буде добро и да га они напади не спопадају.

63

ПИСМО Но.14 БЕЧ 25. јуни 1845. година
Поштовани родитељи,
јуче сам, раном зором стигао из Будима, одакле сам
кренуо кочијом у Беч. У кочији нас је било петоро. Две
госпође и два господина и ја. Две госпође, вероватно мајка
и кћерка, су биле Маџарице и нису знале ни немачки, а ни
српски, тако да су оне све време пута само између себе
разговарале, а када би се кочија зауставила, да промене
коње негде успут, разговарале су, али доста невољно са
кочијашем. Двојица господина су говорили неким чудним
српским језиком, али ја сам њих, као и они мене све
разумео, те смо се почели причу одмах по поласку из
Будима и ваљано се испричали.
Старији господин се зове Јанош Илнај, и пореклом је,
тако ми је рекао, из Србије. Казао ми је да су се његови
презивали Илић, а да је његово име спомен на име Јанко.
Он је из Јера где има велику прераду шишарки за Аустрију
и Немачку, а када је чуо да сам ја из Ваљева, а и да сам
трговац, одмах је почео да прича о велетрговцу Поповићу
из Ваљева.
Поповић је, вели Јанош, највећи лиферант шишарки из
округа Ваљевског, и још ми рече да Поповић сам шишарке
довози до Беча и да зато оне имају велику цену, те да је и
зарада мала. Јанош ми је предложио да се ја почнем
бавити шишаркама, а да ће он и његов ортак, Ержен
Халупов, а то беше други господин из кочија, мени, ако ја
то желим, помоћи све око продаје шишарки. У једном
тренутку они ми предложише да свратим до њих у Јер, и
да тамо видим и прераду шишарки и да учинимо и прве
договоре око посла.
Можда бих ја од одласка у Јер одустао јер ми се цела
прича чинила мало вероватном, но, када смо се на путу
сусрели са Угарском војском и када комадант заустави
кочије и поздрави се са Јаношем и Ерженом и још нас
позва на ручак у свој логор, ја одлучих да свратим до њих
и да се, ако ништа друго, макар добро испричамо о послу,
а и да разменимо искуства.
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Када смо стигли у град отишли смо до куће господина
Ержена Халупова да се ја раскомотим и пресвучем, а да
потом поразговарамо о шишаркама.
Кућа трговца Ержена је била велика и уређена на начин
какве су куће у великим градовима. Упознао сам се са
његовом женом, госпођом Ержиком рођеном Харданимај, а
и са његовим родитељима госпођом Маром и господином
Петером Халуповим. Соба у коју су ме сместили је била
велика и веома укусно сређена. Велики кревет се налазио
између два омања прозора која су гледала на задњи део
дворишта велике куће, Крај кревета су се налазили ноћни
сточићи, а велико огледало је стајало крај врата. Орман је
био у дуборезу који је представљао слике из Велике Приче
о Херкулу.
Пресвукао сам се, а потом са отишао до трпезарије где
је било постављено за вечеру. После ракије од дуње, за
вечеру нам је сервиран шаран у неком слаткастом сосу од
поморанџе. Домаћини су ми рекли да је шаран спремљен
по старом београдском рецепту, а шарана је, први пут
спремао кувар Јован из Смедерева. Госпођа Ержика је
рекла да је то њено омиљено јело и да се спрема само у
месецу јуну.
„У месецу јуну шаран има специјалан укус, укус бадема―,
изговорила је Ержика.
Уз рибу смо пили њихово, домаће бело вино, а после
смо јели ситне колаче и хлађене шненокле. Док смо пили
кафу Ерженови родитељи су напустили трпезарију, а тада
смо, господин Ержен, господин Јанош и ја започели
разговор о шишаркама.
„Очекујем од Вас господине Саво да се некако
договорите са господином Поповићем око шишарки.
Господин Поповић није много посвећен послу око извоза
шишарки, па самим тим и ми много губимо. Ваше
ангажовање би променило много шта и ми би тада, уз
Вашу помоћ били први у извозу шишарки―, обратио ми се
Јанош, а тако је мислио и господин Ержен, те ја већ тада
донех одлуку да разговарамо са господином Поповићем.
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Поштовани оче, молим те да одмах по пријему овог
писма ступиш у контакт са трговцем Поповићем, а када ја
дођем покушаћу да се са њим договорим око трговине са
шишаркама. Ти би, оче мој могао да разговараш са
Мирославом и да га питаш за колико времена би могао
саградити амбар на оном нашем плацу на обали Градца.
Амбар за шишарке је исти као и сваки други амбар, а плац
на Градцу је добар јер до њега постоји пут па се амбарима
колима може прићи.
Било би добро да обиђеш и села око Ваљева и да
сазнаш који домаћини скупљају шишарке. Јанош ми рече
да су Пакље најпознатији по скупљачима. Нисам ти до
сада написао да се шишарке употребљавају за фарбање у
производњи коже и да их Аустрија са свих страна увози у
великим количинама.
Надам се оче, да ће нам, Богу хвала, успети посао са
шишаркама и да ће све бити како треба у договорима са
трговцем Поповићем, а ако то крене путем који није добар,
ми можемо одпочети тај посао јер имамо ортаке које нам
у томе могу пуно помоћи. После разговора отишао сам на
спавање, али сам ноћ провео у размишљању и пробудио
сам се веома рано. Док смо пили чај и доручковали још
смо попричали о послу, а потом сам отишао да видим
град.
Јер је, поштовани родитељи био важна шајкашка
станица, и Срби војници се ту јављају прилично рано.
Учествовали су тако Срби коњаници у бици код Јера 1044.
године, под заставом Абе Самуила. А неколико година
касније, 1052. под заставом краља Андрије I, храбро су се
борили против Немаца. Надвојвода је дао налог јерском
обрштару Прајнеру, да Србе насели у једном предграђу
Јера, и неким запустелим околним селима. Српска црква у
Јеру подигнута је 1320. године, од стране Срба шајкаша.
Они су то место звали Јанок. У другој половини 16.
века град је под ударом Османлија, који га држе неколико
година. Велики везир Синан - паша заузео је Јер у
септембру месецу 1594. године.
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Током 17. века, тако ми рекоше у српској цркви, град Јер
постаје погранично утврђење хабзбуршке монархије на
стално немирној граници ка Отоманском царству. Овакав
положај условио је честа разарања, што се неповољно
одразило на живот у насељу и околини. Рекоше ми да се
од српских официра у 16. веку, помињу Михајило Ђури

1561. године из Јера, а у Коморану, Михајило
Овчаревић 1563. године који је кажу био из Јера.
Ову историју Јера ми је испричао отац Павле, који у Јеру
службује последњих неколико година. Павле ми рече да
се 1683. године град заувек ослобађа турске опасности и
почиње се поново развијати. Када је укинута граничарска
компанија у Јеру, остављено је на вољу официрима и
шајкашима, да се изјасне - да ли прелазе у нови корпус
или у ред грађана. Нову цркву посвећену Св. Николи
подигли су избегли Срби одмах по насељавању.
Отац Павле ми је помињао и Попа Гаврила који је био
парох у Јеру 1715. године. У Ђуру је 1712. године
заповедник над Србима шајкашима био обрштар Јенеј
Петар за кога се још увек прича да је пореклом из Ваљева,
тачније из Доњих Лесковица. Прича се да је он доста
учинио да се много година касније, 1743. године Ђер, јер
тако се на мађарском зове Јер, добија градска права, а од
те године град одваја 10 форинти за српску школу у Ђуру.
Отац Павле ми је испричао и за Атанасија Секереша који
је био Србин православац па се покатоличио и постао чак
римокатолички свештеник. Он је, пре 1790. године.неке
молитве и црквене песме са грчког језика превео на
мађарски језик,
Опростите што сам писао о Јеру, али мислим да ће Вас
ово занимати те ето, написах.
Остао сам још два дана у гостима код господина
Ержена, а затим сам кочијом кренуо за Беч где ме очекују
стари пријатељи. Чим до Беча стигнем јавићу Вам се
писмом, а дотле ми будите поздрављени.
Чувајте се.
Поздрав Ваш син Сава
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ПИСМО Но.33 БЕОГРАД 21. април 1867. година
Поштовани родитељи,
у Београду сам већ десетак дана, али сам тек данас
успео да нађем мало времена да Вам напишем пар речи.
Да сам знао да се у Београду спрема нека велика ујдурма,
не бих ни долазио. По вас цели дан је нека ужурбаност по
улицама, вика и галама. Обавио сам састанке са трговцем
Велимировићем и Павловићем и успео сам да обезбедим
продају дрвета и остале робе коју ми имамо. Оче, рекли су
ми да ће у Ваљево доћи да потпишемо папире одмах по
Ивандању.
Јуче сам био на Калемегдану где се скупила гомила
света. Било је веома свечано јер је требала да се обави
предаја кључева града. Турци морају дати кључеве и да
Београд постане српски град.
Кључеви града Београда су предати кнезу Михаилу
Обреновићу, који је, у пратњи српских војника, на белом
коњу дојахао на Калемегданску тврђаву. Српском кнезу
кључеве града предао је заповедник града, Али Риза
паша. Кључеви су били положени на свиленом јастучету, а
на Калемегданској трвђави била је приређена велика
церемонија, која је обележена почасном паљбом, када
је из топова са београдских бедема одјекнуо 21 плотун.
Дивно је било присуствовати овој свечаности. Са бедема
Калемегдана вијориле су се и турске и српске заставе,
а окупљени народ је викао: "Слободни смо!".
У току церемоније тачно у 11 сати је прочитан царски
ферман на српском и турском језику, а српски капетан
Светозар Гарашанин заменио је турске стражаре српским
војницима. Овој церемонији су присуствовали српски и
турски изасланици.
Чуо сам да су још неки градови прешли под нашу,
српску управу. Капетан Лазар Цукић примио је Шабац,
мајор Љубомир Узун Мирковић Смедерево, а капетан
Милутин Јовановић Кладово.
Ово је био велики дан за Србију и веома сам срећан што
сам и ја био присутан.
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ПИСМО САВЕ САВАНОВИЋА
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ЗЛА ЗЛОЈАНА И СРЕМУШКА
Били једном муж и жена, Петар и Миланка су се звали,
што нису имали деце, а живели су у кући која се налазила
покрај велике куће Злојане, зле жене, а за коју сви у селу
мислише да је она и зла чаробница. Са свога највишег
прозора могла је Миланка гледати у Злојанин врт, увек пун
лепог цвећа и свакојаких биљака са необичним именима.
Расла онде и дивна салата сремуш, а Миланка није могла
погледа одвратити, тако јој она салата беше запела за око.
Једног дана Миланка је оболела и није ништа друго
хтела јести него оне салате, сремуш. Али врт је био
ограђен високим зидом и нико није, познавајући злу
Злојанину ћуд смео онамо, а понајмање муж и жена.
Не смем онамо, рече жена мужу, а тако бих радо оне
салате. Што ако ме вјештица ухвати?
Миланки бивало све горе, па напослетку њезин муж
Петар, човек мека срца, одлучи да прислони лестве уза
зид и да се спусти у врт. Тако је и учинио те је убрао нешто
сремуша, а потом га је приредио болесној жени.
Тек што је малко појела, Миланка рече да јој је већ много
боље, али да ће умрети ако јој не могне донети још те
спасоносне биљке. У нади да ће му се посрећити и други
пут, муж пристаде. Али га је сада Злојана дочекала.
Како се ти усуђујеш красти моје скупоцено поврће.
Проклет ћу вас обоје због тога!, повика она.
Жена ми оболела, бранио се Петар, сав блед од страха.
Умрет ће ако јој не дам малко сремуша што расте у
вашем врту. Опростите ми и пустите ме да одем.
Али га је Злојана чврсто држала својим погледом те је он
стајао као да је прикован.
Добро, али уз једну погодбу, рече она. Кад ти жена роди
прво дете, морате га дати мени. Бринут ћу се о њему
као да је моје рођено.
Човек у страху зажелео да што пре нестане из врта, па
пристаде, а Злојана му допусти да убере читав нарамак
сремуша.
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Не заборави, рече Злојана кад се он спремио да приеђе
преко зида, не заборави прворођенче.
Када је Миланка оздравила, Петар јој рече што их чека,
а она узвикну:
Што би стара вештица с дететом? Заборавимо то и
будимо сретни јер некако слутим да ћемо имати дете
прије него што година мине.
Како рекла, тако је и било: прие него што је година
изминула, родило им се љупко дете, дивна кћеркица. Али
нуто јада, још истог дана појавила се Злојана, зграбила
дете и нестала. Злојана дсде девојчици име Сремушка
према оној биљци, а кад се цурица дохватила дванаесте
године, она је затвори у највишу кулу у својој кући.
Већ у дванаестој години мала Сремушка је била лепа
као сунце, а дуга јој је коса падала низ плећа као сама
свила - дуга, дугачка. Једино људско биће које је
Сремушка виделе је била Злојана коју је Сремушка звала
Госпођа.
Како на кули не беше ни врата ни степеница, Злојана би,
кад би хтела отићи до Сремушке, повикала:
Сремушка, хајде крени,
Златну косу спусти мени.
Сремушка би на то потрчала прозору и оданде спустила
своју дугу косу. Лелујала се коса као конопац од злата, а
Злојана би се ухватила за њу и пењала.
Након неколико година догодило се да је млади кнез из
суседне кнежевине јахао у близини куле, са које се чула
песма, најлепша коју је икад чуо. Радознао застаде, а уто
ето и Злојана.
Сремушко, хајде крени, златну косу спусти мени,
викала је Злојана, а потом се доле спусти златни коноп од
косе, и њиме се успе Злојана до прозора на кули те одмах
затим ишчезе унутра.
Млади кнез, који беше стасит и диван момак, одлучи да
огледа срећу, те наредне ноћи, кад се умрачило, дође под
прозор на кули и зовну:
Сремушко, хајде крени, златну косу спусти мени.
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Тек што је то изрекао, одозго се, с прозора на кули,
спусти коноп од косе, а кнез га ухвати те се по њему успе.
Када је ушао у собу остао је задивљен девојчином
лепотом, а и њој се свидио лепи кнез, први кога је икад
видела.
Не могу те оставити овде, рече кнез.
Али мораш, одговори Сремушка, јер на овој кули нема
другог улаза ни излаза осим моје косе.
Онда ћу долазити теби сваке вечери пошто Злојана
оде, рече кнез, и настави, а после већ ћемо смислити
нешто.
Но, Сремушка је већ имала своју замисао.
Донеси са собом велику тубе свиле. И тако сваки пут
када дођеш, реће она кнезу. Ја ћу од свиле сплести
коноп, и кад буде довољно дуг, то ће бити моје лестве
за бег. А онда ћеш ме на свом коњу одвести одавде.
Све је ишло како треба. Кнез је сваке вечери долазио у
посете и сваки пут доносио тубу свиле. А кад би он
отишао, Сремушка би прионула на посао и плела свилени
коноп. Злојана, која је долазила ноћу али раније од кнеза,
није ни у што сумњала, све док једног дана није Сремушка
избрбљала:
Реците ми, Госпођо, зашто морам двапут толико
упињати да вас извучем горе: ви сте очито много тежи
него мој кнез.
На те речи плану сав Злојанин бес и из уста искуљаше
речи:
Зла дјевојко! — повика она, те узе маказе и Сремушки
одреза дугу свилену косу, а затим баци на њу клетву тако
да је Сремушка одмах уснула.
Кад се из сна пробудила, виде да се налази усред
велике пустиње сасвим сама. Налазила се у малој кући
испред које је био бунар и дрво, и ничег више није било.
А тамо, у селу у кући, Злојана седе те узе чекати кнеза,
али је прво везала Сремишкину дугу, златну косу за кваку
на прозору.
Под прозором се појавио кнез.
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Матовилко, хајде крени, златну косу спусти мени,
зазва кнез као и увек кад би дошао под кулу.
Када је Злојана чула глас кнеза, одмах спусти доле
златну косу, а кнез се успе и нађе се лицем у лице са
злобном и бесном чаробницом.
Твоја је птичица одлетела, просикта она, и никад је
више нећеш видети.
Кнез се у очају баци кроз прозор који је стајао неколико
стопа над земљом. Пао је на купинов грм пун трња, и тада
му трње ископа очи.
Кнез онако слеп крену пут своје кнежевине. Не могавши
се вратити кући, несретни је кнез неколико година тумарао
наоколо. Прешао је брда, долине, седам гора и препливао
седам мора, а на кнежевину није наишао.
Једног дана, осма година шетања од немила до недрага
је започела, а кнез наиђе на пустињу. Лутао је данима и
тада дође у близину куће у којој је живела Сремушка.
Видевши га, она потрча ка њему те га загрли и заплака
од љубави и жалости. Њезине су сузе капале у његове
мртве очи, а кнез прво прогледа на једно, а потом и на
друго око. После неког времена кренуше, помажући једно
другоме, кнез и Сремушка да нађу излаз из пустиње.
Ноћу су ишли, а дању спавали.
Пролазили су дани, а онда угледаше отвор у ваздуху и
напокон из пустиње изађоше, а затим и до кнежевине
дођоше.
Кнез одведе девојку на очеве дворе. Ту су се венчали и
поживели много година у задовољству и срећи.
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ЈУНАК БЛАГОЈЕ
Живио један сељак у селу подно Повлена. Посед му је
био велики, а њему је све чега год би се прихватио
полазило за руком. Стока му је била добро ухрањена, а
летина му је, било да је суша, поплаве или мраз увек
успевала. Поврх свега тога, он је имао јединствен
благослов у сину јединцу, Благоју, јер у свем округу није
било ваљанијег и окретнијег момка од њега. Једног дана
Благоје и отац су били позвани код Кнеза Повленског. Ту је
Благоје чуо, мада не први пут, о страшним злоделима
вампира Радоја са Повленских Гора.
Велим, рече Кнез Повленски, да ће сав наш крај бити
опустошен ако не доскочимо томе аламуњу. Осим тога,
ономе ко убије тога крвопију и таманитеља наше стоке,
припаст ће и велико благо што га Радоје крије негде у
пећини Повленској.
Допусти ми, оче, рече Благоје, да ја покушам срећу са
тим Радојом.
Сретно ти било, одговори отац. Али памет у главу и
добро се чувај!
Само ти то препусти мени, опет ће Благоје. Знао сам
ја изићи накрај и с већим невољама. А са тим Радојом
лако ћемо.
Сутрадан крену Благоје у Повленску Гору.. Узе са собом
пијук и лопату, глогов колац, струк сремуша, а о врат
обеси пастирски рог. Била је зима и рано се мрачало, али
је он стигао баш кад се уноћало. Како је ишао, чуо је
некакав звиждук као да ветар хучи. Звук је долазио из
пећине негде у пол горе. По томе је Благоје знао да је
Радоје тврдо уснуо и да хрче, те он приону на посао.
Пијуком и лопатом ископа дубоку јаму пред пећином па је
покри прућем и сламом. А онда, тек што је свануло, пухну
оштро у свој рог. Радоје провали из пећине, одгонећи сан с
очију. Кад је угледао момка, проговори Радоје.
Ти дрско мало чудовиште! Згњечит ћу те као бубу и за
доручак испећи.
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Благоје на речи вампира ни да се макне, а Радоје
навали напред, да га зграби, али уто упаде у дубоку јаму
из које не беше бега. Момак се насмеја и нагну се над
замку у коју се Радоје уловио.
Ето видиш како ја, мада мали, ако има памети, може
надмудрити великог крвопију Радоја, рече Благоје. И узе
пијук и баци га доле на главу вампира, те га уби. Потом
узе глогов колац и прободе груди Радоја, а затим узе
сремуш и баци га по убијеном вампиру.
Када је то обавио уђе у пећину, нађе благо те га однесе
кући. Кад се проширила вест о погибији страшног Радоја,
сав народ из градова и села што је дотад стрепио за
живот, дође те се окупи око Благоја и закључи да га одсад
зову Јуначина Благоје. Дали су му сребрни мач и појас на
којем његово име беше златом извезено.
Благоје се врати на имање, али га након неколико
месеци отац посла на пут ка Ужицу да купи стадо оваца.
Путем је Благоје морао проћи кроз густу шуму. Како
бијаше уморан, леже он под дрво и заспа. Било је тако да
је та шума припадала једном другоме вампиру, Теодосију
који је живио у зачараној кући на другој страни шуме.
Теодосије је обилазио наоколо па наишао на Благоја који
му исприча где је кренуо и зашто, па пограби момка руком
те га понесе са собом Када су дошли до зачарене куће,
Благоје отвори очи, и тада разабра да је постао
заробљеник Теодосијев, те се јако уплаши.
И треба да се бојиш, загрме Теодосије, и немој
тражити да ти се смилујем, мали мој јуначе. Па ипак ћу
ти оставити да ти изабереш да ли те скувам, испечем
или се само крви напијем.
Благоје није одговорио, а Теодосије га одведе у једну
собу на крају куће и закључа врата за собом. Препуштен
самоме себи, Благоје је гледао кроз прозор. Убрзо виде да
Теодосије некуда одлази. Како није имао другог посла,
Благоје је стајао уз прозор док не виде како се Теодосије
враћа са другим човеком, ваљда вампиромм, помисли он.
Добро је, рече момак у себи, сад или никад!
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И узе чврсти коноп што је лежао у углу собе. Направи на
крају конопа две омче, извади из торбе спремуш и натрља
коноп те седе да чека да се вампири приближе. Кад су они
наишли под прозором, Благоје им једноме и другоме
намкну омчу око врата. Ухваћени изненада, они су се
копрцали и међу собом тукли, и тако су један другоме
ударали главом о главу да су без свести пали на тло. Тада
Благоје по конопу клизну доле те им својим сребрним
мачем одсече главе. Затим се врати у кућу и ослободи све
који оне који беху у кући затворени.
Одбивши да прими поклоне што су му их ослобођени
нудили, Благоје настави пут. Кад се смркло, још је био
далеко од најближег места. Зато промисли где би нашао
склониште за ту ноћ. Долина којом је пролазио била пуста,
али је он ипак наишао на једну кућу с осветљеним
прозорима. Тек што је покуцао, врата се нагло отворише, а
на њима се појави двоглави див. Кад је видио то
чудовиште, Благоје се сав стресе.
Само напред, рече грдоба, са киселим осмехом на оба
лица, странци су увек добро дошли.
Тако је рекао див, а у себи је добро знао што ће са
Благојем кад овај уђе. Благоје уђе а див му показу собу где
ће преноћити.
Надам се да је постеља удобна и да није превелика,
рече церећи се. И сиђе низа стубе, а Благоје је могао чути
како тешким корацима иде по кухињи и певуши. Била је то
чудна песма, а Благоје је ухватио само две речи, из којих
је разабрао да му див кани крви напити и смрскати главу
тољагом.
Тако ли то смераш, рече Благоје у себи. Била песма
права или крива, ја ћу ноћас спавати под постељом
уместо у њој.
Ставио је у кревет дрвену кладу која је у мраку могла
изгледати као нечије тело, и задовољан што је све учинио
да се заштити, Благоје се завуче под постељу. Баш је хтио
заклопити очи кадли у просторију уђе див. Див подиже
тољагу и паф! удари њоме по клади.
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Злобно се насмеја и оде, уверен да је докрајчио Благоја.
Кад је ујутро ушао у собу, див се стресе видевши момка
жива и здрава. Но убрзо се прибра те упита Благоја како је
спавао.
Врло добро, одговори Благоје безбрижно, иако сам имао
осећај да је у соби миш и да ме једном или двапут
додирнуо репом.
Див пребледи чувши то, али ништа не рече и стави пред
Благоја огромну зделу хладне каше.
Да видимо како ћеш са овим изаћи накрај, рече.
Док је див био забављен властитом кашом, Благоје
искрену своју зделу у велику кожну торбу што је са собом
испод капута носио. Кад је див погледао, оно Благојева
здела празна.
Био је ово укусан залогај, рече Благоје. А сада да ти
покажем једну мајсторију.
И дохвати нож са стола па кроз распор на капуту
прободе и распори скривену торбу тако те ван потече
хладна каша.
Необично, заиста, рече див. Ако ти то можеш, могу
онда и ја. И он дохвати нож те распори трбух и одмах
остаде мртав.
Благоје настави пут, купи овце у Ужицу и врати се кући,
али му се сада осладиле пустоловине те он одлучи да
ослободи цео повленски крај од свих сила зла. Отац му
даде три дара који ће му помоћи да свлада свако зло.
Бејаху то диван коњ који јури као ветар, мач зачудне
оштрине и плашт под којим ће бити невидљив. Наоружан
таквим дивним даровима, Благоје узјаха коња и крену у
потрагу за злом повленским.
Након мало дана ујаха у голему мрачну шуму и ту наиђе
на страхотна дива. Тај је див само који часак прије ухватио
двоје заљубљених: носећи их обешене за косу, ишао је у
своју пећину. Благоје скочи са коња, огрну се невидљивим
плаштем те исука свој чаробни мач. Див је био толико
висок да му Благоје својим мачем није могао досећи до
срца па му стога одсече ноге.
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Див паде на тло, а Благоје му онда одруби главу.
чаробним мачем. Задовољан послом што га је тога дана
обавио, Благоје напусти шуму и настави пут док не стиже
до високе дрвене куће у подножју Повлена. Покуца на
врата, а на врата се појави погрбљен старац,
Ја сам Јуначина Благоје, рече старцу, наумио сам
очистити ову земљу од дивова и вампира.
Онда ми добро дошао, прихвати старац, јер на врху ове
планине живи вампир, а недавно је уграбио љупку кћер
нашега војводе и претворио је у вука.
Благоје није даље слушао: привеза он коња за
довратник те одмах крену у планину. Кад је угледао
вампирове дворе, огрну се чаробним плаштем. На улазу
режала и дворе чувала два медведа, али он прође покрај
њих невидљив. У кући нађе вампира како вечера, док су из
подземних тамница допирали очајни крици затворених
душа. Не губећи времена, Благоје извади из торбе
спремуш, баци га по соби, а потом скочи на стол те исука
чаробни мач и прободе вампира кроз срце, а онда му и
одруби главу Када је завршио са вампиром Благоје је
ослободио затворенике, од којих многи бијаху претворени
у птице и животиње. Међу њима нађе војводину кћер, која
се сада, као и други затвореници када бејаху претворени у
животиње, вратила у људско обличје, јер је смрт вампира
са њих скинула све чаролије. Тај вампир, рекоше људи
Благоју да се звао Саватије, беше последњи у крају
повленском, па то чувши Благоје се врати кући. Глас о
његовим јуначким делима допро је и до самог војводе
повленског Михаила. Те исте године он позва Благоја на
своје дворе.
Што би желио као награду за своја велика дјела?, упита
га он.
Хтио бих да опет видим твоју кћер, одговори Благоје.
То се лако уредило. Момак и девојка, који су се већ
заволели, убрзо се венчаше, а Михаило даде Благоју лепу
кућу у близини свог имања, па је у њој, Благоје са својом
женом, провео многе сретне године.
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БАКА СРЕМУШ
У давна времена живела је удовица која је имала две
кћери. Једна јој је била права кћер, док је друга била кћер
њезиног мужа. Он се њоме оженио након што му је жена
преминула мислећи како ће се нова жена једнако бринути
за обе кћери. На почетку је тако и било, али након
извесног времена жена се према мужевој кћери почела
чудно понашати. Муж то није могао поднети због чега се
јако разболио и након неког времена преминуо од туге.
Јадна је девојчица остала живети са полусестром и
маћехом.
Њена полусестра није била лепа девојка, а осим што
није била лепа била је изразито лена. Није волела
обављати кућне послове па јој је тако спремање, чишћење
и брисање подова било јако напорно и заморно. Без
обзира на то, њена је мајка силно волела.
Откад је другој девојци умро отац, маћеха се понашала
све горе према њој. Задужила је за обављање свих кућних
послова како би поштедела властиту кћерку, али
девојчица је била толико добре нарави да јој то није ни
најмање сметало. Маћеха је често знала викати на њу, а
девојчица би се сваки пут исплакала у својој собу и после
тога би се вратила послу и наставила би чистити по кући
како се маћеха не би још више наљутила.
Маћеха није била једина особа која је према њој била
окрутна, јер се и њена полусестра такође почела
понашати отресито према њој, а да за то није имала
ниједан ваљани разлог.
Лепа и добра девојчица није имала нити секунде
одмора. Чим би хтела предахнути полусестра би је напала
и наређивала би јој да иде да јој скуват чај. Након тога би
јој и маћеха наредила да донесе воду из оближњег бунара
што је девојчица без поговора и учинила. Јадна девојчица
се томе никада није противила. Сваког дана је одлазила
до бунара, и једном јој је, од претераног предења вуне из
прстију потекла крв.
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На калему су остали крвави отисци, а она се уплашила
како ће маћеха то видети, и брзо је узела калем и почела
испирати отиске крви са њега.
У том трену јој је калем неспретно испао из руку и пао у
бунар, а она је од муке заплакала и отрчала кући да све
исприча маћехи у нади да ће је разумети. Наравно, маћеха
је помислила супротно и реће јој је да оде до бунара и
калем одмах донесе.
Девојчица је отишла до бунара, размишљајући како да
дохвати калем, али није имала другог избора него да скочи
у бунар који је био веома дубок и напуњен хладном водом,
а приликом пада је изгубила свест.
Када је након дуго времена отворила очи схватила је да
није у бунару пуном воде већ на пространој ливади
препуној шареног цвећа. Погледала је више пута око себе
и била пресретна што је жива. Сунце је обасјало оближњу
кућицу и девојчица је кренула према њој у нади да ће
упознати неку добру особу.
На путу према кућици запазила је пећ за печење хлеба.
Узела је велику лопату и извадила сав хлеб из пећи и
понела га са собом. Дошла је до великог стабла препуног
зрелих крушака, све их је убрала и кренула даље према
малој кући, а успут је набрала и струк сремуша.
Напокон је стигла до куће и угледала наборану старицу
са великим зубима како је посматра са прозора. Старица
је одмах примила у кућу, рекла јој да се не боји њеног
изгледа и нека се осећа као код своје куће и да се зове
Бака Зима.
Одмах јој је објаснила да уколико јој помогне око
обављања кућних послова добро ће се слагати и лепо
живети. Најважнији посао је био да јако протресе пернате
јастуке јер је тада на земљу падао снег.
Бака је питала девојчицу како ју је пут нанео према
њеној кући. Девојчица је Баки препричала што је све
доживела, а онда су заједно вечерале, појеле по једну
крушку и отишле на спавање међу мекане и велике
перјане јастуке.
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Ујутро су заједно доручковале, а након доручка је
девојчица добро протресла пернате јастуке како би на
земљи падао снег. Бака је била пресретна, а девојчица
задовољна што живи са баком која је добра и драга према
њој.
С временом је девојчици почео недостајати њен дом,
мада су је тамо, маћеха и сестра искориштавали и викали
на њу без ваљаног разлога.
Једног је дана одлучила поверити се Баки Зими па јој је
рекла да јој дом силно недостаје, јер се она ипак тамо
родила и проживела лепе тренутке са родитељима.
Желела се вратити што пре, а бака Зима је за то имала
велико разумевања.
Њих две су полако кренуле према шуми и наишле су на
велика врата иза којих се налазио горњи свет. Бака је
запљескала рукама, а врата се отворише, а по девојчици,
као киша почеше да пљуште златници. Девојчица се
избезумила од радости и питала Баку Зиму што се то
тачно догађа. То је била бакина награда, јер је девојчица
била добра и послушна, и од тог дана девојчица није више
никада била сиромашна.
Бака Зима је имала још једну награду за девојчицу. Био
је то калем који је девојчици упао у бунар, али је био
очишћен од отисака крви. Врата су се затворила и бака
Зима је нестала. Девојчица је помислила да сања, али и
даље је имала код себе пуно златника.
У даљини је видела свој дом и потрчала према њему.
Веселила се свом лепо уређеном врту и затекла је петла
на бунару. Маћеха је њу видела и видевши златнике јако
јој се обрадовала јер је веровала да се утопила у бунару,
али када је схватила да са собом носи златнике била је
одушевљена. Радознала маћеха је питала откуд јој толико
златника, а наивна девојчица јој исприча занимљиву причу
о Баки Зими и њеној награди.
Маћеха је схватила како мора нешто предузети и
одлучила је послати другу кћер Баки Зими па да се и она
врати са златницима.
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Смислила је план како ће натерати кћерку да скочи у
бунар. Дала јој је калем у руке, иглом убола њен прст и
бацила калем у дубоки бунар. Повикала је на кћер нека
брзо скочи у бунар али она се то није усудила направити.
Одупирала се свом снагом, урлала на мајку, а тада је
мајка брзо гурне у бунар.
Када се пробудила затекла се на зеленој ливади
препуној шареног цвећа баш као њена полусестра.
Потрчала је према кућици Баке Зиме и на путу пронашла
пећ са хлебом али га није желела узети. Након тога прође
поред стабла крушака али ни њих није хтела убрати, а
потом је прегазила сремуш и потрчала ка кући.
Када је стигла до кућице Баке Зиме, ушла је без куцања,
а пред њом се створи старија жена са великим зубима.
Није се уплашила. Бака Зима јој је рекла које су њене
дужности и девојчица је то испоштовала. Знала је да је
чека вредна награда па се није бунила, али то није дуго
трајало јер је била лења и безпосличарка. Чак није ни
пернате јастуке добро тресла па снег није могао падати.
Пореметила су се годишња доба на Земљи и деца нису
могла уживати у зимским радостима.
Бака Зима није била задовољна, кућа јој је била све
неуреднија и одлучила је да девојчица мора отићи.
Девојчица је постигла оно што је отпочетка хтела и
помислила како ће напокон отићи кући са златницима и
живети попут мале принцезе не радећи ништа.
Бака Зима је испратила до врата, а када су се она
отворила на девојчицу је пала смола. Бака Зима јој је
рекла да је то њена награда, а потом за њом затвори
врата и нестане.
Девојчица је кренула према кући, а када је њу угледао
петао закукурикао је и јавио је да је прљава дјевојка опет
ту. Девојчица није успела скинути смолу са себе и до краја
живота је имала на себи.
Добра девојчица није више хтела живети са полусестром
и маћехом. Купила је најлепшу кућицу са прекрасним
вртом и живела је сретно до краја живота.
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ЗБИРКА ПРОФЕСОРА ЈЕРЕНИЋА
1952, године у Ваљеву је, одлуком Градског народног
одбора Ваљево, под бројем 166, од 4. јануара основан
међуопштински историјски архив Ваљево као установа
која врши делатност заштите, преузимања, чувања,
сређивања и стручне обраде архивске грађе и
регистраторског материјала, као и друге делатности у
складу са Законом и одлукама оснивача. Овај архив је био
надлежан за општине Лајковац, Уб, Мионица, Љиг и
Осечина.
1951. године, годину дана пре оснивања градског
архива, припремајући обимну породичну архиву, господин
Љубомир Лелакијевић је пронашао папире о збирци алата
за убијање вампира. Папири о збирци су били на име
професора Јеренића и ту се могло видети и прочитати да
је збирка купљена од Михаила Јеренића, а да је купио
господин Миодраг, деда Љубомира Лелакијевића. У
папирима је наведено где се налази збирка и ко је њен
последњи власник. Љубомир је одвојио папире који су
припадали ЗБИРЦИ ПРОФЕСОРА ЈЕРЕНИЋА из
породичне архиве, и предао их свом старијем сину
Миливоју, а остатак папира однео у Историјски Архив
Ваљева где су уведени у одељак „Фондови и Збирке―,
пододељак „Породични и Лични Архивски Фондови―.
Милован Лелакијевић је неколико година касније, 1962.
године започео, у почетку из знатижеље, а касније му је то
постала и опсесија, са истраживањем о настанку и пореклу
збирке професора Јеренића, са циљем да допре и до саме
збирке и да је, ако се она не налази у Ваљеву, свакако
откупи и поклони музеју или архиву. 1963. године Милован
одлази у Београд и тамо, од Љубимировог унука
Владимира Јеренића, професора историје сазнаје да је
збирка продаата извесном Михелу Кворнику из Беча, који
је збирку однео у Америку, највероватније у Чикаго, па се
тако изгубио сваки траг ЗБИРЦИ ПРОФЕСОРА
ЈЕРЕНИЋА.
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ЗАПИСИ ТАМАРИС
Живковић Тамара
Свако од вас је макар некада чуо за Саву Савановића.
Ако нисте читали приповетку Милована Глишића После
деведесет година, онда сте можда гледали филм Ђорђа
Кадијевића Лептирица. Ако нисте ни једно ни друго, онда
сте можда чули некада од некога да спомиње једног
познатог вампира, Саву Савановића, који је годинама
мучио становнике села Зарожја покрај Ваљева.
Ако нисте ни то, онда ћете сад прочитати да је Сава
Савановић један од најпознатијих вампира у српској
традицији, а и шире. Глишић је у горепоменутој приповеци
испричао причу о томе како је у Зарожју постојао вампир
који је ноћу убијао људе у воденици, све док се није
појавио храбри Страхиња који је на превару извукао име
од вампира и са осталим становницима села пронашао
његов гроб у „кривој јарузи под рачвастим брестом‖. Са
црним коњем, глоговим коцем и водом аџијазмом
испоштовани су сви ритуали упокојства вампира и
Савановић се више није појављивао.
И дан-данас поједини мештани села Зарожје верују да је
њихово село посећивао вампир Сава Савановић. Приче о
Савином вампировању преносиле су се са колена на
колено међу сељанима, а пре неколико година се подигла
и паника око тога што се воденица урушила, па су се
мештани забринули да Савановић неће више имати где да
обитава, те ће почети да посећује њихове куће. Да ли се
њихово веровање у Саву развило из искреног убеђења
или из жеље да поспеше туризам у свом малом месту, у то
нећемо залазити. Али једно је сигурно: Зарожје је, по
веровању народа, посећивао вампир.
Тог вампира из Зарожја крстио је Милован Глишић,
наденувши му име Сава Савановић (сличну игру гласова
приметићемо и код других јунака Глишићеве прозе –
Радан
Радановић,
Јаков
Јаковљевић,
Сима
Симеуновић…)
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А одакле Миловану Глишићу инспирација за ову причу?
Већина проучавалаца Глишићеве прозе слаже се да се
он умногоме ослањао на народну традицију, веровања,
причања из крајева из којих је поникао. Глишићеви
родитељи потекли су из села у општини Бајина Башта –
Годачево и Горња Кошља, која се налазе у близини села
Зарожја. Та села је Глишић још од малена често
посећивао и из тих села потиче један забележени случај о
борби мештана против вампира Милисава, који се десио
две године пре него што се Глишић родио.
О том случају борбе против вампира Милисава остао је
један извештај упућен тадашњем министру унутрашњих
послова Илији Гарашанину. Тај извештај је пронашао
Велибор Берко Савић, истражујући великане Ваљевског
округа.
У том извештају се наводи како је неки Милисав
Ракановић дуго времена боловао од „падајуће болести‖,
па пошто није могао више да се мучи, он се обесио. У
народној традицији је познато да су повампирењу, између
осталих, најподложнији они који изврше самоубиство.
После неколико дана од Милисављевог самоубиства
проширио се глас да се Милисав повампирио – око
стотинак људи се пожалило како их је Милисав посећивао,
како је ноћу гушио децу по селу, а међу тим људима су се
нашли и његова жена и деца. Они су се једногласно
договорили да се тај вампирски терор мора спречити те
„отворе гроб вампира Милисава, кога надувена видивши
повичу да је прави вампир и затим извуку га канџама из
гроба и на ватри спале‖. Мештани тог села за овај
поступак нису кажњени јер, како се наводи у извештају,
они су то урадили из самог незнања, а и „што су јошт
једног мртвака пре 15 година, кога су за вампира држали,
исто онако спалили, пак за ово никоме одговарали нису‖.
Илија Гарашанин је, наравно, осуо паљбу и по
надлежнима и по сељанима, сматрајући да власт треба
„убитачне а нарочито на сујеверију основане обичаје из
народа истребљивати.
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ЗАПИС О ВОДЕНИЦИ
Станимир Богојевљић
Воденица је смештена на реци Рогачици, која је усекла
тесну и мрачну долину, обраслу шумом, што целом
простору даје мистику и тајанственост.
У овој долини влада невероватан мир, и једни звук који
се чује је жубор воде.
Сава Савановић је стварна личност и за време свог
живота је био трговац стоком, који је из Ваљева прешао у
Таор, а потом се доселио у Зарожје. Одмах по доласку се
заљубио у Радмилу, кћерку Милорада Павића, који,
сазнавши за живот Савин до доласка у Зарожје, није
дозволио да се његова кћер ожени Савом, а онда Сава
реши да убије Радмилу док је чувала овце.
Једно вече крене Сава да убије девојку, а његов
побратим Станимир за њим слутећи да ће нешто лоше да
се деси. Када је Станимир видео Саву како убија Радмилу,
нападне га и обори на земљу. То видеше и неки чобани па
притрче и прво убију Станимира, мислећи да је разбојник,
а након тога и Саву, видевши шта је он урадио. Мештани
одлуче да Саву као злочинца сахране у јарузи уместо на
гробљу, те тако и учинише. Сахране га у поноћ без
присуства људи и свештеника.
По селу се онда прочује прича, а остало је забележено
код Теодосија Урошевића, ујака Станимировог, како се
Сава повампирио и да га виђају ноћу у јарузи. Сељаци
тада одлуче да га ископају и избоду кочевима глоговог
дрвета, које је за ту прилику припремио столар
Радивоје. На то се умеша Станимирова жена Мирослава,
која не желећи да дозволи да скрнаве гроб њеног, како је
она волела да назива Саву, девера, оде у јаругу кришом,
откопа га и однесе у мрачну и мистичну јаругу у којој се
налази воденица.
Одатле је он по даљој причи која се увукла у све
мештане Зарожја, а и свих околних села, вребао људе и
пио им крв.
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ЗАПИС ЈАГОДИЋА
Лана Стошић
Док смо обилазили завичај чувеног српског вампира
срели смо мештанина Слободана Јагодића, чији је деда
био воденичар у Савиној воденици. Он нам је испричао да
је баш на том месту осетио највећи страх у животу...
"Имао сам ја деду који је млео у тој воденици. Као дете
ишао сам тамо са њим и једном сам преживео опасан
страх. Од тада ја се плашим и нема пара за које бих ја
опет смео да преноћим у воденици", казао је Јагодић.
Како нам је испричао, он је имао око осам година када је
преживео тај невероватни страх.Вода је те ноћи одједном
стала…
"И негде касно у ноћ, не знам тачно колико је било сати,
пробудио сам се и видео да је све стало. Почео сам да
кукам и дозивам деду. Уплашено сам га питао да ли је то
Сава. Деда је закључао врата и подупро мотку и рекао да
не бринем, јер је 'вода заспала'. Узео је лопатицу и бацио
жар, а воденица се одједном покренула... Шта је било не
знам, али од те ноћи имам ужасан страх", рекао је Јагодић.
Воденица у мрачној гудури испод зарожанских стена уз
бучну реку Рогачицу изгледа као место у коме лако може
да вам се следи крв у жилама, поготово ноћу. У њеној
близини налази се и гроб Саве Савановића који је пре
"повампирења" био трговац.
"Дешавало се да кренемо на игранку, нас пуно момака, и
кад дођемо до воденице уз оне гудуре чује се чудан звук,
као да неко виче, а не изговора ништа. А на те ноћне
гласове се није добро јављати, јер ко зна шта ће бити ако
се јавиш... Нас је било доста, али само нас троје је чуло тај
глас, зато што њих не може свако ни да чује. Сличних
случајева је било доста. А не проводе се добро ни они који
не верују да вампири постоје...", испричао је Јагодић.
Како нам је рекао, приче о првом српском вампиру који је
давио воденичаре датирају од давнина, али их се многи и
дан данас плаше.
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"Не бих чак ни дању могао проћи сам ту. И мој млађи син
кад наиђе колима само стрепи да му аутомобил не стане
на том месту, иначе каже да би цркао од страха...‖,
Питали смо га како је то Сава убијао у воденици и како је
изгледао. "Воденичаре је прво давио, а онда им пио крв.
Био је баш крупан, вансеријски човек... У данашње време
нема таквог какав је Сава био".
Зарожанка Миланка Петковић која нас је дочекала
испред своје куће каже да је Сава последњи пут по
Зарожју "вампировао" пре 50 година, баш и када је
Слободан Јагодић осетио највећи страх у животу док је са
дедом био у воденици.
"Да ли је то тачно или не, не знам, али ја се плашим и у
тај крај не идем. Не би смела ни дању, а камоли ноћу. Лош
је и терен. Нисам сигурна да је он отишао из Зарожја и да
га више нема. Тамо има нешто", рекла нам је....
У близини њене куће која је више од два километра
удаљена од Савине воденице налази се и један чудан
поток који излази на пут ка Бајиној Башти. Како нам је
испричала ова мештанка Зарожја, тај поток "стаје" тачно у
поноћ.
Тада не иде никаква вода, већ стане. Тако причају, а ја
нисам видела, јер ноћу не излазим из куће", рекла је
Петковић.
И мештанин Мићо Младић кога смо срели док смо
обилазали прастару дрвену воденицу каже да је Сава
харао овим крајем, као и да није искључено да је још увек
ту.
"Увек се Сава враћа, али њега не могу сви ни да виде ни
да чују. Он се јавља у различитим облицима и нико га не
доживљава исто", рекао нам је Младић.
Упитан да ли је истина да су воденичари сурово
дављени у Савиној воденици.
"Да истина је. Многи су ту убијени", а онда је је казао да
се то заиста дешавало, као и да се изнад воденице
налазе њихови гробови који су изградњом локалног пута
срушени.
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Колико су страшне приче о Сави Савановићу и колико га
се људи плаше може да вам потврди и следећа прича коју
смо чули у Зарожју: Дечко из Ваљева дошао је са
другарима на славу код мајке. Око поноћи, након што су
мало попили, одлуче да се упуте ка Савиној воденици,
иако су претходно били упозорени да то не раде.
Зауставили су аутомобил и почели да дозивају Саву... И
тада су са друге стране брда у поноћ добили одговор ―Хеееееееееееј‖, неки глас је одзвањао, а они претрнули
од страха, почели да ускачу у аутомобил, у трци су неки
остали без патика, а и у гепек су скакали убеђени да им се
јавио вампир. Међутим, како се сутрадан испоставило,
њима се није јавио Сава, већ један мештанин који је имао
намеру да их препадне када је чуо да дозивају Саву.
Миодраг Мијо Вујетић који ради у локалној кафани
"Планинка" која се налази одмах после скретања за
Савину воденицу на којој је билборд са вампировим
ликом, у понуди осим кафе, чаја и сокова, има
и "вампирушу".
Савину ракију од шљиве точи искључиво радозналим
гостима и туристима који су у овај крај свратили у потрази
за вампиром. Како нам је испричао Мијо, Сава ће се
светити све док му поново не обнове воденицу. Он каже
да је први српски вампир "заслужан" за поплаве, рекао
нам је Зарожанин Мијо озбиљним тоном.
Он каже да су мештани Зарожја након урушавања
воденице осетили да се Сава поново пробудио. "Ми смо
осетили да се Сава пробудио, јер у последње време много
нам је људи овде погинуло и урадило свашта од себе",
додао је Мијо и истакао да што пре треба санирати
воденицу да се Сава не би много наљутио и настанио у
нечију кућу.
Иако је, према причама Зарожана, Сава годинама давио
воденичаре на бучној Рогачици, нико није знао о коме је
реч. Све док, како су нам испричали мештани, није наишао
Страхиња, момак из Овчиње, који се заљубио у једну
зарошку чобаницу, ћерку богаташа.
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Када је Страхиња остао први пут да преноћи у воденици
узео је пушку, један повећи пањ је прерушио да личи на
човека и сакрио се у пајанте (поткровље). Око поноћи
Сава је ушао у воденицу и почео да меша брашно и када
је угледао пањ прерушен у човека почео да виче "ево
мени добро вечере".
Међутим, када је кренуо да дави осетио је да то није
човек, већ нешто друго… Преварени вампир је тада
изговорио чувену реченицу у којој се сам разоткрио ко
је: "Еј, Саво Савановићу, деведесет година вампирујеш, и
не оста без вечере као вечерас".
Према причи, мештани се ујутро окупише око воденице
да виде да ли је Страхиња преживео и када су га угледали
он им је рекао да се вампир зове Сава Савановић. Одмах
су кренули у потрагу за његовим гробом. Како нам је
испричао Слободан Јагодић, отишли су код најстарије
бабе у селу која им је рекла да његов гроб потраже у
Кривој јарузи испод "рачвастог бреста".Тако је и
било, нашли су Савин гроб и када су га откопали видели
су да на једно око гледа. Проболи га глоговим коцем, али
нису успели на време и како треба да га попрскају светом
водицом и из његовог тела излетела је "лептирица". Од
тада Сава не спава…
У необичним причама о најпознатијем српском вампиру
које се преносе с колена на колено инспирацију за своју
приповетку пронашао је Милован Глишић. Многи верују да
је Савин лик измишљен након што је Глишић објавио
приповетку "После деведесет година‖, као и да је прича о
њему заживела (1973) после првог српског хорор филма
"Лептирица" редитеља Ђорђа Кадијевића. Међутим, стари
Зарожани тврде да су им о Сави причали њихови дедови,
који су живели много пре приповетке, али и филма. И,
према њиховим причама, "лептирица" је и тада постајала.
Излетела је из Савиног тела када су га проболи глоговим
коцем и морила децу по Зарожју…

103

Воденица Саве Савановића

104

ЗАПИС О БЛАГУ
Миодрагов Мија Вујетовић
Воденица у којој је, по доласку у Зарожје са Таорских
Врела, живео Сава Савановић је смештена на реци
Рогачици, која је усекла свој пут између Рогова, два, леви
и десни врха Клисуре и кроз тесну и мрачну долину,
обраслу шумом, полако, кап по кап одлази ка Дрини у коју
се улива у месту Рогачица.
У овој мрачној клисури влада невероватан мир, и једни
звук који се чује је жубор воде, а тај жубор је, бар према
запису који је чуван у кући Миодрагова Мије Вујетовића,
био нарушен галамом и разговором групе Турака, те то
пробуди Саву и он, сакривен између грмова и камена
саслуша разговор.
У запису који је породица Вујетовић чувала све до 1964.
године, када је запис, бар тако се тврди годинама, нестао
приликом пожара који је, у априлу месецу 1964. године
захватио две куће, од којих је једна била помоћна зграда
породице Вујетовић у Зарожју.
На страни 24 записа је написано да је Сава те вечири
чуо да су Турци закопали два сандука злата. У
немогућности да, пред устаницима који су долазили из
Ваљева, због брзине и тежине товара, са собом понесу
злато ка Бајиној Башти, одлучили су да га закопају у
подножју Стене Пушка која се налазила надомак Савине
воденице, на обронцима испод левог Рога у Кланцу
Рогачице. По одласку Турака Сава је злато ископао и
пребацио га на друго место, а на стени је урезао седам
слова или знакова који су, ако се правилно прочитају и
протумаче показивале место на које је Сава закопао
благо.
Причају многи да је у записима било и нацртана стена са
знаковима, а истина о урезаним записима је потврђена пре
неколико година када се извесни Велимир спустио низ
падине Рогова и видео урезана слова.
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Верује се, а нико од Вујетовића никада није порекао те
приче, да је у записима О БЛАГУ, записано како се и на
који начин може решити загонетка седам слова и открити
место где је Сава закопао благо.
Седам слова уклесаних у Стену Пушка, по многима су
слова из имена Савине велике љубави из Ваљева,
Лепосаве Димитријевић, и на основу тога су покушавали
да одгонетну Савин Анаграм. Прича се, а ту је причу
потврдио и Миладин Танасковић, да је сваки онај који је
пошао да нађе благо убрзо страдао, те се верује да благо
носи у себи неко проклетство.
Забележен је и случај из 1965. године када је посечено
стабло великог цера. На Пашиној Равни, у близини школе,
на имању Прокић Раденка постојало је вишестолетно
огромно стабло цера. Стабло је било толиког обима да га
три човека нису могли обухватити, а под његову раскошну
крошњу могло се у хлад сместити двеста оваца.
Човека који је дрво посекао стигле су велике невоље и
несреће, а причало се по селу да је дрво посечено јер се
веровало да је ту, у корену, било закопано благо.
Уклесана слова или, како Вујетовићи воле да говоре
САВИН НАТПИС је нечитак и слабо видљив, али се у мају
месецу, тако бар тврди Велимир, натпис прочисти.
Ја сам га видео и прочитао у мају. Беше то око
дванаестог чини ми се. Сунце тог дана иза поднева пада
под посебним углом и осветли натпис, а и маховина
нестане. После неколико дана сам се опет спустио низ
Рогаљ, али сам натпис на стени једва видео, прича
Велимир, и настави:
Био је нечитак и као да су то нека друга слова. Нисам
видео слово А и Е, Нестала су. Пипао сам стену прстима
да осетим неко удубљење, али ништа. Урезених слова
није било. Мени се чини да је натпис видљив само тог
дана у мају месецу. Можда се тај дан с годинама и мења.
Ко зна. Још два пута сам те исте године силазио у
Кланац низ Рогове и оба пута сам једва уочио урезана
слова. Ето, тако је то.
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У запису О БЛАГУ породице Вујетовић постоје многе
приче, али је једна од њих, постала део свакодневног
говора мештана Зарожја када говоре о Сави Савановићу.
Увек се Сава враћа, али њега не могу сви ни да виде ни
да чују. Он се јавља у различитим облицима и нико га не
доживљава исто, гласи реченица из те приче.
Сваки део села Зарожја има своју причу о благу Саве
Савановића и многе од њих су везане за Турско Доба.
БУЛИНА РАВАН је добила име по причи у којој је на том
месту, у тучи која је избила приликом откопавања блага
убијена прелепа Туркиња – була Мјесира. Прича каже да
су хајдуци, у пролазу кроз Зарожје, упали у кућу Османаге
и отели му жену Мјесиру. Мјесира им је обећала да ће им
показати место где је закопано Савино Благо, а заузврат
ће је они ослободити и пустити да се врати кући. Хајдуци
су пристали и када су почели да копају на месту које им је
Мјесира показала, она покуша да побегне, а један од
хајдука, прича вели да је то био Милутин од Каменице,
скочи и булу јатаганом исече.
ПАШИНА РАВАН је, по причи која се заплела међу
гранама леске и цера у кањону реке Трешњице, добила
име по великом паши Видајићу из Маковишта. Паша је
кренуо од Ваљева ка манастиру Рачи у сусрет
многобројним Турским војницима који су прешли Дрину и
упутили се у Србију. Када је, уз Повлен стигао у Зарожје,
заустави војску да преноће, а свој чадор постави на једно
оближе узвишење.
У записима О БЛАГУ пише да је паша Видајић знао где
је било закопано благо Саве Савановића те да је баш на
том месту поставио свој чадор, да би у ноћи кришом благо
откопао и са собом пенео. Чадор паше Видајића се
налазио недалеко од Великог Цера, огромног стабла на
узвисини. Испод крошње Великог Цера Турци су везали
коње да одморе од пута, и у причи се наводи да је под
крошњу могло стати 150 коња. Паша, стоји записано, није
пронашао благо, али је име заравни остало све до
данашњих дана.
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ДВОРИШТЕ и ОДАЈИШТЕ су називи места у Зарожју
који потичу из Савиних Времена. Двориште је добило име
по томе што је паша Видајић када је дошао на зараван у
Зарожју свој чадор сместио на узвисину изнад равни да не
био заједно са војском. Поред паше ту је била смештена и
његова велика послуга, лична стража и велики поглавари.
Изнад заравни налази се велика, лепа падина Одајиште
која је названа по томе што су се, у време Турака људи ту
шетали – ходали, одали. На Дворишту и Одајишту су
много пута освануле ископане рупе, а предпоставља се да
су те рупе за собом оставили они који су преко ноћи
тражили место где се налазило Савино Благо.
КЛОКОЧ је брдско узвишење близу Гредине у Зарожју и
по многим причама Цава је баш на овом несту закопао
благо јер, како кажу мештани – благо благу тежи. Клокоч је
врста дрвета са којим је прекривено ово узвишење. Плод
клокоча је у виду висећег ваздушног надуваног тоболца
жуто зелене боје, и у том тоболцу се налази семе жуто
смеђе боје величине грашка. Ово семе је јако тврдо,
глатко и сјајно тако да су жене ово семе низале на конац и
од њега правила ђердане за око врата. Ти ђердани су се
звали Благо Клокоча, па се управо због тога и прочула
прича о Савином Благу јер ето Благо Благу Тежи.
До данашњих дана није откривено Савино Благо, али
свако мало појаве се у Зарожју неки људи који тајновито
разгледају по селу, одлазе од места до места и покушавају
да одгонетну, у камену уклесан Савин Анаграм на Пушка
Стени, те да ископају и домогну се Савиног Блага.
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