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О ИШЧЕЗЛИМ СЕЛИМА НА ПОДРУЧЈУ БЕОГРАДА

БАЊА И БАЊИЦА

Око назива и географских полож аја се- 
ла Бање и Бањице постоје неке неизвес- 
ности и y изворима и y литератури. Још 
je  Ш абановић y Попису Влаха Београдске 
нахије при помену села Бања (Вапа) ука- 
зао на следеће: „Под истим именом упи- 
сано je ово село и y  следећем попису док 
je y попису из 1536. године записано овако: 
село Бања, други назив Доња и Горња Ба- 
ња, a у попису из 1560. године: село Бања, 
други назив Доња Бан>а. Н иколић каж е 
да ce данашње село Бањица (у опигтшш 
Јајинци) раније називало Бања ,а после 
које je основано село Бањица'. Међу- 
тнм, ово село je  на Епшелвицовој карти 
записано y  облику Banie. Taj топоним je 
Пантелић разријеш ио y Бањицу и, пово- 
дећи ce за Николићем, идентификовао га 
са данашњим селом Бањицом y општини 
Јајинци. Међутим, y свим овим попиоима 
села Београдске нахије спомињу ce исто- 
времено села Бања (односно Доњ а и Гор- 
ња Баља) и Бањица као засебна села (само 
овај други топоним умјесто Бањица треба, 
можда, разријеш ити y Јајипце. Д а данаш- 
ње село Бањица није новије насеље (из 
XIX ст.), како пише Николић, не види ce 
само из ових погтиса, већ и из извора које 
он цитира (Banze на C arte von dem  Kôni- 
greich Servien, Tafel la  из 1717—39). Због 
свега тога мислим да ово село није иден- 
тично са данашњнм селом Бањицом него 
да оно дапас не постоји, a да ce налазило 
на данашњем локалитету ,Бања испод се-

ла Бањице, гдје су ливаде за 60 косаца."1 
Своје убеђење да би помен села Бањице 
y турским пописима из 16. века требало 
протумачити као да je  реч о селу Јајинци 
Ш абановић понавља и при помену села 
Бањице (Baniça) у истом попису села из 
1582. године: „Само би, мож да, овај топо- 
ш ш  мјесто Бањ ица требало разријеш ити 
y Јајинце и идентификовати га са данаш- 
њим селом Јајинци југоисточно од Бањи- 
це . .  У? Д а Ш абановић по свој прилици с 
правом см атра да ce називи Бањ а и Ба- 
њица не односе на исто село говори и то 
што у  истој години (1528) село Бања има 
домова 15, таби ја 13 и  удовица 2, a село Ба- 
њица домова 9, табија 11, муслимана 4, 
мезре 1, табија 1.

Село Бањ ица (Baniça) помиње ce и y 
Попису Београда и околине 1528/30. и ту 
Ш абановић тгримећује ово: „Y претходном 
попису ово je  село записано тако да ce 
може читати Бањица и Јајинци, a овдје 
јасно пише Бањица".3 Y попису села из 
1536. годиме опет ce помиње село Бањица 
(Baniça), које припада Београду, али Ша- 
бановић при помену овог села овде ниш та 
не каже, мада je  очиггледно да за ово село 
важ и иста напомена као и за  село из по- 
писа 1528/30, јер  ce углавном наводе иста 
имена лица. Има, истина, и извесне раз- 
лике y броју домова, бро ју  неожењених, 
бркзју муслимана, и др., али то je  разумљи- 
во с обзирк>м да je  у питању временска 
разлика од шест година. Кад пратимо по- 
писе из друте половине XVI века y неиз- 
весности смо код помена села Бањице
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(Baniça) из пописа 1560. године, које при- 
пада Београду. ИГабановић ту не каж е да 
ли je овде реч о Јајилцим а или о посебном 
селу истог или сличног имена y бллзлли 
Јајлнаца, али he лајвероватллје бити да je 
реч о Јајллдлм а, a не ни о Бањи ни о Ба- 
11>ици. И, најзад, при ломелу села Иванци 
(Ivançi) — други ттзив Баљ лца (Baniça)
— које припада Авалл, Ш абаловлћ каж е 
да je  овде реч о Малој Ивалчи, ттри чему 
упућује на ралл је  већ поменуто село Иван- 
чу (Ivança) код које лостоје локалитети 
Бањ ица и Веллка Бањица.4

Д акле, при помему села Баљпце y тур- 
ским поплслма села Београдске нахије 
Ш абановић као да je  уверен да je  реч о 
селу Јајинци. Кад je, пак, y турским погги- 
сима XVI века реч о селу Бањи, Шабано- 
вић je, као што смо влделл, при помену 
имена овог села (Bane) y  попису из 1528. 
године рекао да мисли да ,,ово село није 
ндентично са данаш њ им селом Бањица ле- 
го да оно данас не постојл, и да ce нала- 
зило ла даналлвем локалитету „Бања лс- 
под села Бањлле, где су ллваде за 60 ко- 
саца", при чему ce позлва ла Н иколпћа и 
Палтелића.5

Као што видимо, лзгледа да je  y  XVI 
веку, a вероватло и ралије, ла домаку' Бео- 
града, између Београда и Јајлнаца, однос- 
ло између Јајинала л Дедиња, постојало 
село Бал,а, али да полож ај тога села Бап>е 
лз XVI века ле треба лзједлачавати ли са 
лолож ајем  далаш њ ег села (ласеља) Јајил- 
цл литл са полож ајсм  доледавпо села (да- 
лас ласеља) Баљлце.

Старо село Бању, по свему судећл, тре- 
ба траж лти  тамо где Богић улућује: ,,Бан>1\, 
м јесто лод ллвадом за 60 косана ллж е села 
Б а њ л ц е .  П рлповједају да су ту биле лекад 
бал,е, купатлла".6 To прихвата л Р. Нпко- 
лић y лавођел,у села која ce помлљу y 
околилл Београда л међу тим селлма по- 
лшње л село Bogna, лри чему y напоменл 
каж е: „Далас испод села БалЈИце постојл 
место Бања, где су ллваде за 60 косаца''. 
Боглћу су прлчалл, да су лекад биле бање, 
купатлла. Гласллк II, XIX,  99. На једлој 
руској карти, ко ја je изгледа из II деле- 
лије XIX века, стоји  Бане. Јамачло ce све 
то тлче Бал>е, лосле које je ооновало село 
Бањлца, које je no л>ој (лазва1Ло".7 Треба до- 
датл да Р. Н иколлћ y истој расправл, на

страш! 947 под ласловом Старине, ранија  
насеља и постапак daHauubux села, при по- 
мену села Бањлле, каже „Бал.лла—Banze", 
л ту vnyhyje ла C arte von dem Kônigreich 
Servien, Tafel la, a ла страли 951 за Ба- 
л>ицу каж е: „Бањлца—Бала''. Још  једлом, 
на страни 961, Николић помиње село Ба- 
њиду: „ДанашлЈе je село Бањлиа новмје, 
постало y доба киеза Мллоша. Првм ста- 
ловлици, који су заселилл ово село, живе- 
ли су најпре y Топчлдеру ,внше конака' за- 
једло са прецима далаш њ лх Палилулаца 
y Београду. Одатле их je раселио кнез Ми- 
лош. Једни су олда прешли y Палилулу 
(Београд), a некл y данашњу Бањицу, где 
дотле, веле, ллје било села". И. најзад, јед- 
лу кратку опаску о селу Баљипп бележл 
Николлћ л ла страпи 962. Поводом помсла 
Паул-чесме y овом селу, Р. Николић кажс 
да на њој постојл натпис: ,,Село Бал>ииа от 
свој трош ак 18 октомбра 1902 го.“ , ла шта 
Николић y лапоменл додаје да „У овом 
селу лема селлш та". Да додамо још и то 
да Н лколић ла страли 969 записује да се- 
љацл у селима Јајлмлу, Бањилл, Раковицл 
л Великом л Малом Мокром Лугу често 
лосе дуже чарале no осталл, ла лх због 
тога називају чарапанилш, a ла страли 971, 
поводом разлика y гоаору л лошњл y се- 
ллма Јајллцл, Раковлца, Баллша и Великл 
л Мали Мокри Луг, Р. НлколиН каже да 
су ова села ,,поглавлто ласељела доселЈе- 
ллцлма лз југолсточлих крајева” , л ј т о  д о - 

лекле одудара од опога што je о пореклу 
сталовнлка села Банлше говормо ла дру- 
глм местиЈма.

Да je ШабаловлН био y праву кад je 
оцелио да Бал.лла y турсклм пописима се- 
ла околиле Београда y XVI веку лије исто 
што и даналлБа Baibnua, већ да ce тај на- 
злв односл ллл па Јајлнце ллл ма Малу 
Ивалчу, потврђује ce, као л y млогим дру- 
гл.м случајсвима, noxiohy картографског 
материјала. Из те драголене врсте лзвора 
сазлајемо да je село Бања лз помелутих 
турсклх поллса пистојало крајем XVII и 
делл.млчно y току XVIII  века, али не на 
полож ају данаш њег ласеља Бањице, већ 
око 2 километра млже, блиисе Тоггчилер- 
ској реци, тамо где Боглћ л Николлћ па- 
лазе тополим Бал»а. На аустрлјским гео- 
јраф склм  л војллм картама пре Пожаре- 
вачког мира (1718) лаилазимо на гопограф-
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ске знаке који ce очигледно односе на се- 
ло Баљу: Bagna, Banie, Panie, Bogna и сл. 
Топографски знаци са оваквим називима 
налазе ce углавном уз безимени поток (очи- 
гледно Бањичка река), који ce недалеко 
од означеног места улива y Топчидерску 
реку. Међутим, док je на тим раним кар- 
тама положај села Бање ипак доста неод- 
ређен, на једној аустријској војној карти 
из 1721. године положај села означен je  са- 
свим прецизно. Назив те драгоцене карте 
je: Марра eines Theils von dem  Belgrader 
District in Kônigreich Servian. Auffgenotn- 
men und verfertiget durch Joli. Andr. Zer- 
nizer und Fr. Kaÿser, Ingénieurs. Anno 1721. 
Maas Staab von Tausend W iener K la ftern .* 
Ha овој карти село Бања (Bainja) налази 
ce на самом саставу два потока (речице). 
Мада ма тој карти ниједан од ових потсжа 
иије именован, није нам теш ко да утврди- 
мо да je реч о Каљавом потоку и о Јеле- 
зовцу (Јајиначком погоку), y који ce сли- 
вају воде које теку са јајиначког гребена. 
Од састава ова два поменута потока, од- 
носно од полож аја села Бање, отиче око 
два километра дуга речица (Бањичка ре- 
ка), која ce као десна притока Топчидер- 
ске реке улива наспрам садашње желез- 
ничке станице у  Кошутњаку. Село Бања 
je на карти означено са 14 топографских 
знакова за куће, од којих ce већина (11) 
налази на десној страни потока који тече 
од Паун-чесме. За проблем географског 
положаја села Бање, као и за оцену зна- 
чаја тога полож аја y XVIII  веку, ако ие и 
још  од раније, важ но je истађи да су на 
карти, иоред више путева, који ce стичу 
y самом селу Бањи, означени још  неки по- 
даци веома важни за оцену карте као ис- 
торијског извора. Уз приказ распореда њи- 
ва, ливада, површина под шу.мом, виногра- 
дима или под утринама, уз само село Бању 
обележен je простор једног зоолошког 
врта означеног као Велики н Мали зоолош- 
ки врт (Grofier T hiergartten  и K leiner Thi- 
ergartten), ca јасно повученом линијом ко- 
ја означава површине оба врта. Уз саму 
десну обалу реке која тече од села Бање 
према Тогтчидерској реци запаж амо неко 
постројење подељено на два неједнака де- 
ла. На овој карти слична постројења на- 
лазе ce и на Раковичкој реци, ниж е мана- 
стира, као и на Мокролушко.м потоку, не-

далеко од састава М окролушког и Кумо- 
драш ког потока. Y објаш њ ењ у знакова ни- 
је  назначено на шта ce та постројењ а од- 
носе, то јест нгта приказују. Могуће je  да je 
реч или о  рибњ ацима или о  отвореним ба- 
зенима. Н ије искључено да je  y вези с тњм 
постројењ има и онај озидани извор који 
ce слива y Бањ ичку реку одмах према ма- 
њем постројењ у. М ожда je :К5ог тих пос- 
тројењ а оближњ е насеље и добило име 
Бања, али би y том случају та постројења 
морала бити веома стара, јер  ce село под 
тнм именом јавл>а још  y XVI веку, a сва- 
како je  и старије, пре пада Србије под 
турску власт. На Церниц-Кајзеровој карти 
нису забележ ени називи брда, мада je  ре- 
л>еф приказан  јасно и веома добро. Само 
je једно једино брдо y близини села Бање 
означено именом C arlsberg, вероватио по 
принцу Карлу Александру Виргенберш ком. 
Брдо je  уцртано између Бањичке и Топчи- 
дерске реке, и то са леве стране Бањичке 
реке, при њеном уш ћу y Топчидерску ре- 
ку. На том брду уцртано je  и шест топо- 
графских знакова за куће. УпоређуЈући 
савременије карте и секције са овом Цер- 
ниц-Кајзеровом картом, Карлсберг би од- 
говарао брду раније званом М ајур, касни- 
је  званом Гољитш брдо и Канарево брдо, 
и то заједно са узвиш ењима на којима ce 
данас налази насеље MwbaKOBau.v Kao по- 
тврду да je  село Бања y оно време било 
значајно и да ce с разлогом «алазило баш 
на описаном географском полож ају, ваља 
додати и то да су поред мреж е путева који 
cy ce укрш тали у самом селу Бањи, поред 
два зоолош ка врта и два поменута постро- 
јењ а, уз Бањ ичку реку означена и два 
гробља са десне стране реке. Једно je 
приближно на месту где je  и данас Бањич- 
ко гробље, a друго je  са десне стране Ба- 
њичке реке, недалеко од утока y Топчи- 
дерску реку. Код тога гробља убележена 
су и три знака за куће. М ожда би за оцену 
значаја географског полож аја села Бање y 
периоду аустријске окупације Србије 1718 
— 1739. вредело поменути још  и то да ce 
између Бањичке, Раковичке и Топчидер- 
ске реке налази шест топографских зна- 
кова за куће уз једно гробље и назив Fle- 
ischhacker hoff (месара, кланица?). Кад 
додамо да ce са деоне стране Бањ ичке ре- 
ке налази највиш е њива, добијамо још
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већу потврду да je  y време израде Церниц- 
-Кајзерове карте ло.менуто село Бањ а са 
ближ ом околинсш имало значајни  прив- 
редни и сгратегијски  полож ај. Тај значај, 
чнни ce, имало je  село Бап>а и за време 
турске управе, a no свему судећи н и је  га 
изгубило пи кад je y XIX веку на око два 
километра узводно почело да ce ствара h o 

b o  село, које je, за разлику од постојећег 
села Бање, постепено почело да ce назива 
Бан.ица, то  јест мала Бан>а.

Село Бап»а и околии локалитети на Церницо- 
вој n Кајзеровој карги нз 1721. годиие.

The village of Banja and neighboring sites on 
Zerniz’s and Kaÿser’s map from 1721.

Поводом постојањ а ова два насеља нс- 
далеко једно од другог, чини нам ce да 
he бити корисно да нешто више каж емо 
о њиховом настанку. И y картографској 
литератури и y другим изворима питање 
настанка и развоја села Баље и Бањице 
доста je  сложсмо. Неизвесности и заблуде

јављ ају ce, no свој прилнци, пре свега због 
недостатка веродосгојних извора, пре све- 
га писаних, a онда и због сличних назива 
насталих на сасвим блиском простору и, 
најзад, због тога што појава каснијег на- 
сеља није злачила да je раније насеље y 
љеговој блнзиЈги сасви.м ишчезло. Да бис- 
мо проверили да лн je тако занста било, 
пратићемо шта ce од насеља дуж Бањичке 
реке и њенпх изворних и саставних токова 
налази на картама и плановима од краја
XVII до почетка XX века, као и y оскуд- 
ној литератури y том раздобл.у.

Да су Церниц и Кајзер с правом озна- 
чили село Бању па саставима потока који 
ce сливају од Паун-чесме, од пзворишта 
Каљавог потока и од Јелезовца (Јајиначког 
потока) може ce вндети и на картама које 
cy ce појавиле пре 1721. године. Joui на 
картама с краја XVII н ма почетку XVIII  
века село Bagna (ма неким картама Bogna) 
убележено je недалеко од Топчлдерске ре- 
ке, са њене десне страие. Тако je и на 
Епшелвиновој (übschelw iz) карти из 1718. 
године. На њој je село Banie уцртано на 
десној страни једног безименог потока ко- 
ји  тече од Раковмце (Rakowiz) и Јајтшаца 
(Gagins). После састава ова два потока њи- 
хове воде отичу y виду једног безименог 
крака (несу.мњиво Бањичка река) y једну 
опет безимену реку (свакако Тоичидерска 
река), и то као п.спа десна притока. Врло 
сличан географски положај села Бање на- 
лазимо и на једној карти налик на Епшел- 
вицову, састављену oner поводом Пожаре- 
вачког мнра. На н>ој село Бања (Panie) 
није уцртамо баш уз са.ми безимени поток, 
већ мало по страни, приближно тамо где 
cy ce састајали Каљави поток и поток којп 
тече од Паун-чес.ме, који на карти нису 
означени.10 Мада je  ова карта врло слпчма 
Етнелвицовој, очигледно je  да je  њен са- 
стављач користио п неки другн извор, пре 
свега каргографски, јер  он, нзмеђу оста- 
лог, Бању назива Panie, a Јајинце не озна- 
чава ca Gagins, већ ca Jetze. Тамо где je 
Епшелвиц означио село Раковицу, ou je 
убележио Реоник (Resnieck). Осим тога, 
док Епшелвиц Ку.модраж назива Kumo- 
trosche, непозпати састављач бележи К о т- 
notrachs. Ипаче, обојица су положај Ку- 
модраж а географски добро означили, с 
тим што je код непозпатог састављача Ку-
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модраж убележен поред једног пута који 
од Авале, преко Белог Потока, води према 
Београду; значи онако  како je и било док 
Епшелвиц тај пут није уцртао. Дакле, и 
до појаве Ц ерниц-Кајзерове карте из 1721. 
године картографи су село Бању убележа- 
вали картографски приближно добро, али 
Церниц и К ајзер њен полож ај означавају 
готово беспрекорно. М ада не именују ни- 
један од потока н а  чијим ce саставима на- 
лазило село Бања, по конфигурацији те- 
рена, односно по удубљељима којим а су 
ти потоци текли стварајући  после састава 
Бањичку реку, као и по прецизнијим кар- 
тама с кра ја  X V III и из XIX  века, мож е 
ce без теш коће закључити да ce село Бања, 
вероватно још  као  средњевскооно, нала- 
зило на самом саставу потока које касии- 
је  налазимо означене као Паун-чесма-по- 
ток, Каљави поток и Јелезовац (Јајиначки 
поток) са Нжиховим дужим или краћим при- 
токама. Као што знамо, од сједињених во- 
да наведених потока настаје Бањичка ре- 
ка, која ce улива у  Топчидерску реку на- 
спрам садашње ж елезничке станице y K o  
шутњаку.

Међутим, иако су  Церниц и К ајзер вр- 
ло прецизно означили не само географски 
положај села Бање, већ и друге драгоцене 
садрж аје простора y ближој и даљој око- 
лини села, неизвесности y  том смислу на- 
стају већ двадесетак година после појаве 
њихове карте. Тако већ у списку села 
Београдског дистрикта из 1738. год. не на- 
лазимо ни село Баљ у ни село Јајинци. Од 
оближњих села унети су Кумодраж, Рако- 
вица и Ресник. He знамо прави разлог заш- 
то су изостављена два стара села — Бања 
и Јајинци, али he по свој прилици бити 
да разлог треба траж ити  y начину војно- 
-административне поделе Србије y  време 
аустријске окупације 1718— 1739. Табела
X y којој су назначена села Београдског 
дистрикта приказује вароши и села y кра- 
љевини Србији ко ја  су под царском про- 
визорном (привременом управом).11 Могу- 
he je  да су војно-стратегијски разлози на- 
;1агали да Бања и Јајинци буду изузети из 
провизорне управе. Бању и Јајинце не на- 
лази.мо ни на Carte Original du Banat de 
T e m e sw a r ... a V ienne  1738, али ce на ту 
карту не можемо много ни ослонити, јер 
je  оскудна и y подацима друге врсте на

простору од Београда до Авале. Много je  
упадљивије што села Бање нема ни на ина- 
че веома садрж ајно ј Ideal K arte  из 1783. 
године.12 Лидерскрон не уноси ниједно се- 
ло на правцу од Београда до К умодража 
и авалске Раковице. Село Бању не помиње 
ни аустријскн обавеш тајац Митесер (1784) 
y свом извеш тају са пута кроз Средњу Ср- 
бију, нити je  обележ ава л а  карти ко ја  je 
прикључена уз писмени извеш тај. На ње- 
говој карти уз више путева на правцу од 
Београда према Авали такође нема села 
све до К умодраж а (Cum odrasch) и Ракови- 
це (Rakowitza). Он je  на тој карти доста 
добро уцртао Бањ ичку реку (без ласлова) 
са пригокама и приказао више путева из- 
међу Београда и Авале, али, да поновимо, 
на њој не налазимо ни Бан»у ни Јајинце.
Y свом текстуалном извеш тају Митесер да- 
је  јединствене и драгоцене податке о нај- 
старијој Раковици (авалској) кроз коју  je  
прошао долазећи из Београда, али на том 
месту не помиље ниједно успутно место, 
па нл Јајинце ни Кумодраж. Трасу љего- 
вог пута од београдске контравалационе 
линије до Раковице мож емо донекле да 
реконструиш емо само помоћу карте. Он 
на том путу село Бањ у м ож да и није мо- 
рао да помеие, јер  je  била прилично ван 
трасе његовог кретањ а до Ропочева, али 
y опису тог кретањ а није поменуо ни село 
Кумодраж, ко је je, иначе, описао y току 
свог кретањ а од Нуприје до Београда. 
Чудно je , међутим, да Митесер на траси 
пута од контравалационе линије до Рако- 
вице није поменуо нити на карти означио 
село Јајинце, y чијој ce близини кретао и 
y чијој je  близини уцртао чак две трасе 
пута.13

Но, ако на више карата измећу 1738. и 
1789. године не налазимо ни село Баљу 
ни село Јајинце, не знајући  прави разлог 
заш то су изостављена, на неким картама 
из друге половине XVIII  века наилазимо 
м акар на њихов траг. Тако на карти Plan 
des Cordons S trecke  von Belgrad bis Sa- 
bresch worin  1778 einige Scliarm izeln ange- 
zeigt sind  запаж амо неколико потока и ре- 
чица које ce сливају од К умодража и c ra 
pe Раковице према Топчидерској реци, али 
само уз један  поток стоји назив Paun Cses- 
rna, a уз други Jainacski Potok. Бањ а и Ја- 
јинци нису назначени. На једној карти из
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1789. године наилази.мо чак ма три Јаинач- 
ка потока (Jainatskv potok) н на један бе- 
зимени поток који истиче из једног извора 
означеног као Paun Csasm en Brunn.  Има- 
jyhn  y виду да су токовн десних прмтока 
Топчидерскс реке између Ресника, старе 
(авалске) Раковице и К умодража веома 
добро приказани, није нам теш ко да утвр- 
димо да j e  поток који c e  сллва од Пауи- 
-чесме н састаје c e  са најближим Јајипач- 
ким потоком y ствари један од потока 
(Каљави поток) на чијем c e  саставу са Ја- 
јлначкнм потоком (Јелезовцем) налазило 
село Бања, која ни иа овој карти није обе- 
леж ена, као ни село Јајинци .14 Омашку 
састављача овс карте псправља доиекле са- 
стављач једне друге всома змачајне карте, 
чије три варијанте n o c T o je . ,s Карта j e  ве- 
ома корпсиа, особито за приказ терена око 
Београда и ратне ситуације y 1789. годи- 
и п .  Добро j e  приказана и хпдрографска 
слика између дедињског, јајиначког, ку- 
модраш ког и раковичког виса. За Бањичку 
реку убележени су ови називи: Бањ апска 
Река, Banyatska Reka и Бангагска Река. 
Бангатска Река озпачома je  на још  једпој 
карти која приказује ситуацију око Бео- 
града y 1789. години.1* Одмах je  упадљиво 
да су картографи називе река убележили 
само уз онај део тока који настаје после 
спајањ а Паун-чесме-потока, Каљавог пото- 
ка и Јелезовца (Јајиначког потока), веро- 
ватно зато што им je било познато где je 
на старијим картама било озпачено село 
Baiba и где c e  то село заиста налазило. На- 
зив B angatska reka полгче, вероватно, од 
пазива Bagna, како je на старијим карта.ма 
било написано име села Бање, док je на- 
зив B anjanska reka очигледно настао од 
правог и.мена ce.ia Бање, од којег je настао 
придев бањански, не бањички. To иам je 
пстовремено доказ да до деведесетих го- 
дипа XVIII  века нема никаквог трага не- 
ког повог насеља y изворним деловнма 
Паун-чесме-потока и Каљавог потока. Y 
овом случају не смета нам мпого што на 
овнм картама село Бања није убележено 
на месту на којем га налазимо на Цершш- 
-Кајзеровој картп из 1721. годппе. Војпи 
картоф аф и  с краја  XVIII  века знали су 
добро да назив Бањамски нису могли упи- 
сати ни уз један ток нзнад, већ само испод 
састава нменованих потока. Река која je

од састава текла до утока y Топчидерску 
реку могла je добити име само no пассљу 
(селу) које je лежало иа почетку п,еног то- 
ка — no БањиУ1 To што пи Бања ни Јајин- 
ци пису означени на гкхиенутим картама 
не мора да значи да тада нису постојали. 
Питање постојања или непостојања села 
Бан>е деведесетих година XVIII  века треба 
посебно проучити. Ми не знамо разлоге 
због којих њеи географскн положај мије 
тих година убележен, веН ма картам а на- 
лазимо са.мо име реке кија je од ње текла 
према Топчидерској реци. Да додамо још 
да село Eaiby не налази.мо ни на карти на 
којој je 1791. годпне M. D erm ott приказао 
ратну ситуацију око Beorpa;ia 1789. годи- 
не.1Л Ha iboj je веома добро приказана 
хидрографска мреж а између Кумодража, 
Дедиња и Топчидерске реке, али без нази- 
ва њихових токова. Од расположивих ка- 
рата тек иа једној из 1807. године малазимо 
пазив Bagnia.19 На жалост, мада јс карту 
издала Artaria, каснија угледна бечка из- 
давачка кућа, не можемо ce y њу поузда- 
ти, јер  je очигледмо да je рађена иа осно- 
ву карата из различитих времеиа. На овој 
карти je Bagnia свакако умета по картама 
пастал!тм join крајем XVII и почетком
XVIII  века, прс појавс Епшелвицове кар- 
те из 1718, на којој je Baiba означена као 
Banie. Осим тога, ма овој карти из 1807. 
године Авала je на једном месту обележе- 
ма као Xarnov, a па друго.м као Avalas. Уз 
Баљу (Bagnia) уиисам je мазив G runersdorf, 
који  нам je  непозпат, a до њсга мазив Си- 
pinova.20 Кад уз ово н.мамо y виду да je 
до Вишњице уписано и село Scliaklan (Чак- 
љан, Чагљан), које je шпчезло давно пре
XIX века, јасно je да ову карту не можемо 
никако узети као доказ да je село Бања 
1807. године било на моложају на којем 
су га означили још  Церниц и К ајзер. Не- 
извесност око постојања или непостојања 
села Бање почетко.м XIX века постаје још 
већа кад то село ne иалази.мо ни на једној 
карти из 1810.-1

Међути.м, неизвесност коју смо осећали 
траж ећи село Баи>у на картама између 
1721. и 1810. као да сасвим престаје кал 
ce окренемо пописима села y Београдској 
нахији насталим убрзо после другог срп- 
ског устанка. Beh y Упи нпку  из 1818. ме- 
ђу селима нахнје Београдске, v кнежнни
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Ж ивковој, налази ce село Бања y овом ре- 
ду: Рипањ, Пиносава, Рушањ, Бања, Рес- 
ник, Јајинци. И y  Н азначенију  села из 
1819. год. уписано je  у  кнеж ини Ж ивковој 
село Бања, само друтим редом: Пиносава, 
Ресник, Разсовица, Јајинци, Бања, Кумо- 
драж . Већ y П описнику  из 1822. у  нахији 
Београдској, у кнеж ини Ж ивковој, запи- 
сано je  село Баница, и то y овом реду: Ру- 
шањ, Рипањ, Врчин, Иванча, Баница, Зу- 
це,22 док Вук y „Даници" за 1827. наводи 
y Грочанској нахији село Бање, и то y овом 
реду: Ресник, Јајинци, Бање, П рњ авор Ра- 
ковички.23

Из ових пописа закљ учује ce као несум- 
љиво да je село Бања постојало на почетку
XIX века и да ce помиње све до кр а ја  тре- 
he деценије тога столећа. Запгго га не на- 
лазимо на картама после 1739. године не 
знамо тачно, осим ако y ратовима 1737— 
1739. и 1788— 1791. није привремено доста 
опустело, јер  су поменути ратови измећу 
Аустрије и Турске умногоме вођени и на 
територији Кумодража, Јајинаца, Бање и 
Дедиња. На више карата и планова Бео- 
града налазимо ш аторе, логоре и  приказе 
борбе око Дедиња и села Бање. М ожда су 
наведени ратови дооринели да ce смањи 
број кућа и становника села, али je  само 
село y суштини остало на полож ају  на ко- 
јем je вековима постојало. Погодан гео- 
графски полож ај, ттовољни услови за обра- 
ду земље и обиље воде, као и бројни по- 
годни путеви, били су  свакако главни 
разлог због којег мештани села Бање нису 
нмали потребе да без принуде сасвим ла- 
пусте своје село и оду y неизвесност. Нове 
околности настале после успешне борбе с 
Турцима од 1804. до 1815, односно 1817. го- 
дине, утицале су да ce донекле измени 
однос између ближе и даље околине Бео- 
града према самој вароши. Тада су нека 
насе;Ба напуштена и почела cy ce јављатн 
нова, смештена ближ е Београду. Често су 
та расељавања врш ена по наредби кнеза 
Милоша. Вероватно да je  негде око триде- 
сетих или четрдесетих годагна XIX  века 
недалеко од старог села Бање почело да 
ce ствара ново насеље хо је  ce почело звати 
Бањица, чији назив као да нам јасно казу- 
је  да je село Бањица настајало истовреме- 
но док je постојало и старо село Бања. 
Баљица je, дакле, настала као мала Баља.

Сам процес настајањ а новог села, Бањице, 
није нам  сасвим јасан, не мож емо га ире- 
цизно објаснити. Тај процес није сасвим 
јасан и поред једног лодатка из 1823. го- 
дине y којем ce помиње насељавање новог 
села Бањце. Наиме, из Протокола нарооне  
канцеларије y  Београду, под бројем  265, 
од 16. априла 1823. године сазнајемо да су 
ce мештани К нежевца ж алили кнезу Ми- 
лошу како ,,не могу ж ивети од Новосел^а- 
н а . . .  како Осман-ага имаде воденицу «а 
потоку који  ce зове Бањица, на земљи кне- 
ж евачкој, и к воденици Ооман-ага освојио 
je  20 плугова земље кнеж евачке и на свом 
лотоку населио село Бањицу са 8 кућа". 
Мало дал>е ce поток Бањ ица помиње y сле- 
дећем тексту истог акта: „Сада je  од вас 
писмо нама дошло, од 26. м аја ове године, 
за неку ливаду y Јајинцлм а, и видимо да 
су вам тапије и сенети изнош ени од лива- 
де y Јајинцима, a не од ливаде на потоку 
кои ce зове Бањица, за коју  ce Кнежевча- 
ни е Осмал-агом т е р а ју . .  .".24 Y вези са 
овим случајем занимљиве податке талази- 
мо и y  једном документу из 1839. године 
поводом жалбе Кнежевчана и Бањичана да 
им je  бивш и кнез Милош одузео земљу. 
Пошто je  испитао случај, начелник среза 
посавског упућује начелниш тву О круж ија 
београдског рапорт y којем  под тачком 2 
наводи следеће: „Они 10 дана орањ а земље 
испод водениде Јакш ићеве д р ж а л и с у у К а - 
рађорђево време К нежевчани, a после тота, 
пошто господар завлада и освои, Бањичани 
су по провиденију ком исије ко ја  ce састо- 
јала из гг. Николе Станковића, кнеза но- 
савског, Ж и вка М ихаиловића, кнеза поду- 
навског и Пере Ц укића, најстаријег кнеза 
Суда београдског бившег, припало je  Ба- 
њичанима и од н>и под заграду одузето je". 
Овај рапорт ce под тачком 6 заврш ава сле- 
дећим: „Све ово дознавш и од кметова кне- 
жевачки тгроводим с рапортом овим начел- 
ништву ради знањ а и конечног реш енија 
y траж ењ у Кнежевчана и Бањичана. Н. 235.
Y Дубокој, 25. септембрија 1839".25

Из ових података, ма колико изгледалн 
недовољно јасни, ипак ce, чини нам ce, 
може закључити да ce назив Бањичани од- 
носи joui у век  на мештане старог села Ba
rbe, a да ce новосељани односе на станов- 
пике места на којем je Осман-ага населио  
осам кућа и које ce y  акту назива Бањица.
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Ливадс око којих ce Кнежевчани споре 
могле су бити ca.uo y непосредној близини 
старог села Бањс, јер  je атар села Кнежев- 
ца обухватао и данаш њ и Мил>аковац, па 
cy ce те ливаде налазиле уз село Бању, a 
ne уз ново село Бањицу, које ce почело 
развијати на око два километра узводно 
од села Бање. Осим тога, y Kapabopbeeo 
време Бањица нијс ни постојала. Затим, y 
самом акту ce каж е да су старе ливаде 
биле на потоку који ce зове Бањица, a то 
je могло бити само y оном делу где ce 
земљиште Мил>аковца граннчило са Бањич- 
ко \ 1  реком или потоком, како cy je неки 
називали. Y оно време потоцн изнад села 
Баље имали су своје посебне називе: Паун- 
-чеоме поток, Кал>ави поток н Јајиначки 
поток (Јелезовац). Да понови.мо — природ- 
но je да je  Бањ ичка река своје име добила 
гек од места где cy ce стицале воде три но- 
менута потока и одакле je вода под име- 
ном Бањичка река текла према Толчидер- 
ској реци y коју ce уливала као н.ена десна 
притока. Дакле, ако прихватимо да су Ба- 
њичани тако названи по Бањи, a не по Ба- 
њици, a да ce Новосел.ани односе на ново 
насеље које je  почело да ce изграђује негдс 
после 1820. године y изворннм деловима 
Паунчесменског и Каљавог потока, најпре 
само са осам кућа, сасвим je  прихватљиво 
да су истовремено постојали старо село 
Бан.а на саставу три потока и ново село 
Бањица око два километра узводно, и то 
je, видећемо, тако било све до наших дана.

Ново село Бањица ближ е важном пу- 
ту Београд—К умодраж —Авала и дал^е пре- 
ма југу временом je добијало све већу 
предност, na je чак назив Бањица посте- 
пено обухватао и простор старог села Ба- 
ibe. Већ y Списку села и срезова Окруж ија 
ôeoipadcKoz из 1856. године наведено je са- 
мо село Бањица.26 М еђутим, колико je  ви- 
шевековнн положај старог села Бање ути- 
цао на картографе XIX века показује, из- 
\ieby осталих, и Ш едина карта нз 1856. го- 
дине.27. Ha iboj je  недалеко од Тоггчидер- 
ске реке уписано само село Бање, дакле 
исте године када y Списку села налазимо 
ново село Бањицу, a нс Бању. Већ на Ge
neral K arte из 1876. годнне село Бањица 
убележено je  на новом полож ају.2* Међу- 
тим, да je  сећањ е на старо село Бању жи- 
вело не са.мо још  и крајем  XIX вска, већ

да оно није никада сасвим заборављено, 
односно да старо село Бања није било ра- 
сељено, сазнајел1о н по неки.м картама с 
краја XIX и почетком XX века, али и по 
ономе што нам je нознато на самом месту. 
Тако, крајем XIX вска на једној аустриј- 
ској карти y размери 1:200 000 село Бањн- 
иа уцртано je на саставима раније наве- 
дених потока, на месту одакле почим.е ко- 
рито Бањичке реке, дакле тамо где ce вс- 
ковима налазило село Бан>а. На том нстом 
полож ају убележено je село Бањнца и на 
секцији Београд 1:200 000. Нривремемо 
аутографско издање, штампано па Крфу 
1916, рађено je  ,,по најновијим нашим и 
страним поданима". Вероваг'но да je од до- 
маћих извора коришћема и Д. 2. Авала 
1:75 000 Географског одељења Главног be- 
норалштаба на којој je  Бањпца такоБе 
јасно уцргама ма положају старог села Ба- 
н>е. На положају новог села Бањице, које 
je постојало веИ најмање седамдесет го- 
дина, нема трага неког насеља. Међутим, 
на секцији Београд—Авала 1:75 000; цргао 
Драг. Стојковић; Ренродукцнопи Одсек 
Географског института (без годипе, после 
1884) — село Бањицу налазимо на новом 
положају, источпо од Бањичког виса (193), 
y изворно.м пределу Кал>авог лотока. И на 
овој карти je Бањичка река ca.\to онај део 
од састава три потока до утока y Топчи- 
дерску реку, али je важио истаћи да je и 
око састава и.менованих потока убележено 
неколико топографских знакова за куће, 
што може да значи само то да старо село 
Baiba није било расељено не само до краја 
XIX,  већ ни y XX веку. Многи су мештани 
остали та.мо где су им одвајкада биле њи- 
ве и ливаде, које ствараљем повог села 
Бањице нису изгубиле значај и вредност. 
И гробље je остало тамо где je било и ра- 
није, — ближе полож ају старог села Бање. 
Но, можда y вези са недоумицама око гео- 
графских полож аја села Бањс и Бањчцс 
вреди поменути још два картографска до- 
кумента. Један je Кроки околине Београда 
1:50 000, Соук\т1 грав. (1883). На овом Кро- 
кију мазив Бањице je на самим састави.ма 
поменутих потока, дакле тамо где je на 
старијим картама било село Бања, али сс 
топографски знаци за кућс нруж ају и чи- 
тав километар и по узводно од састава, уз 
леву страну Кал.авог потока, a има их н
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уз десну страну Паун-чесме-лотока. Нази- 
ва новог села Бањице нема на месту бли- 
жем путу Београд—<Кумодраж. Сасвим je 
друга ситуација на другом картографско.м 
документу, насталом дванаест година пос- 
ле Соукуповог Крокија. Наиме, « а  секцији 
Београд 1:25 000 на земљишту радио 1895.
г. капет. Милутин Мишковић; географско 
одељење Главног Бенералштаба; ЈТитогра- 
фија; издање Декембра 1897. год. — село 
Бањица je убележено одмах до Бањичког 
виса (146), око 600 метара далеко од пута 
Београд—Кумодраж, значи на новом поло- 
ж ају , али je  хидрографска слика око села 
Бањшде необична, нереална. Бањица je  «a 
овој М ншковићевој карти смештена на са- 
мим саставима Бањичког потока, уз чији 
je изворни део убележен назпв Чесма (што 
би требало да je Паун-чесма), затим Ка- 
љавог потока и потока Спотавци, који на- 
стаје од Хајдучког потока и потока Сла- 
тина. Правци пружаља Хајдучког погока, 
Слатине и потока Спотавци, па и Каљавог 
потока, уцртани су паралелно са лравцем 
пружањ а садашњег пута Бањица—Јајинци, 
што je  no конфигурацији терена у при- 
роди немогуће. Због оваквог погрешпог 
приказа хидрографске мреже десило ce да 
je Мишковић правилно уцртао Бањицу уз 
Бањички вис, али je  погрешио што je са- 
став поменутих потока уцртао y самоси се- 
лу Бањици, јер  ce y ствари ти потоци нису 
стицали y ново.м селу Бањици, већ нешто 
ниже, на месту где ce налазило село Бања. 
Осим гога, М ишковић je један поток, ко- 
ји  je  на свим другим картама убележен 
као Паун-чесма иоток, назнва Бањички п о  
ток, a Бањички иоток je, no њему, и во- 
дени ток који настаје после састава гкпо- 
ка чија je имена Мишковић навео. По све- 
му судећи, Мишковић je  побркао положа- 
је некадашљег села Бање, које je заиста 
било на саставу поменутих потока, и новог 
села Бањице, које je било y извориим де- 
ловима Паун-чесме-потока и Кал»авог мо- 
гока. Тако je испало да je и Бањичка река 
(код њега Бањички поток) била много ду- 
ж а него што je y стварностп била. Дакле, 
док je  Соукуп 1883. године резао своју 
карту по нешто старијим изворима, зачу- 
ђује да Мишковић није ништа означио од 
старог села Бање. Њ егова Бањица je no

неким географским одликама на повом 
месту, a no некима je очигледно имао y 
виду и полож ај старх>г села Бање, тако да 
љегов приказ пасеља дуж  Бањпчке реке и 
њених саставних делова, заједно са селом 
Бањицом, ваља посматрати крајњ е кретич- 
ки. М ишковићев приказ зачуђује утолико 
више што je  на секцији Београд 1:50 000; 
издање Војногеографског ипститута; изра- 
ђено на основу топографског премера из 
1925. г.; допуњено 1967. године — насеље 
Бањица јасно означено на читавом просто- 
ру од старог села Бање до иовог села Ба- 
њице, јуж но и југоисточно од Бањ ичког 
виса (198), уз корита Паун-чесме-потока и 
Каљавог потока, али са правилно приказа- 
ним њиховим токовима.2®1'

Таква je  ситуација бнла свс до наших 
дана, када je  село Бањица y изворним де- 
ловима Пауп-чесме-потока и Каљавог по- 
тока порушеио и на том ггростору подиг- 
нуто модерно насеље Бан»ица. И даттс je 
стање такво да насеље постоји и на поло- 
ж ају  старог села Бање и читавом дужином 
корита некадаш њ ег Каљавог потока и 
Паун-чесме-потока, од којих само y доњим 
токовима има лешто загађене воде, a не- 
стају постепено н старе куће и чатрље дуж 
њихових пресахлих корита. Уместо махом 
ојхжулих кућа, према полож ају некадаш- 
њег села Бање, и даље низ корнто нека- 
дашње Бањичке реке (која више не посто- 
ји), прош ирује ce модерно насел>е Бањица, 
које je  готово спојено са такође модерним 
насељима Миљаковцем, Канаревим брдо.м 
и некадашњом Ж елезничком колонијом.

Тако ce десило да je  село Бан>а изгуби- 
ло само име и старе куће, али ce насеље 
на старо.м полож ају задрж ало, док je крат- 
котрајно село Бањица, које je  постојало 
само око 150 година, задрж ало име, али 
je  изгубило карактер села. На ж алост са 
свим овим урбатшм променама знатно je 
измењена и природна средина. Паун-чесме 
ноток и Каљави поток готово су сасвим 
нестали. Нестала je без икаквог трага и 
некадаш њ а лепа и водоносна Бањ ичка ре- 
ка. Само je  питање времена када he не- 
стати и Јелезовац (Јајнпачки поток) трећи 
од водемих токова на чијим je саставима 
векови.ма живело село Бања.
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д о љ л н и

Село Дољатги je једно од оних око чијег 
смо географског полож аја y великој ле- 
доумици; Као и y м нопш  другим случаје- 
пима, тако и y случају Д ол.атт полазимо 
од турских извора y којима ce ово село 
иомиње од тридесетих до шездесетих го- 
дина XVI века. Ево ш та je поводом no- 
Mena села ДоЈваиа y турским пописима 
XVT века рскао заслуж пи истраж ивач Ха- 
зим Ш абановић. Наиш авиш  y попису из 
1528. године на село Доњи Дол.ани (Dolne 
Dolâni) Ш абаповић y напомони каж е: „V 
овом попису наводе ce села: Доњи Дољатш 
и Дољани, оба y кнеж ш ш  Руомира Ра- 
чевића, a y пописима из 1530, 1536. и 1560. 
године села: Доњи и Горњи Дољани. Пре- 
ма томе, Дол»апи cy, y ствари, Горњи До- 
љ ати. To ce види и из имена уписапог ста- 
новпиштва. П римјећено je  и иначе да ce 
адјектив горњи, -а, -е, -о, односно доњи, 
-а, -е, -о, y овим и другим поииспма често 
изосгавља. Под називом Дољан, Дољани 
или Горњи Дољани ово ce село спомиње 
све до XVII I  столећа. Посл»едњи спомепи 
из 1737. (споменик XLII, 149) и  1738. годи- 
не (Langer, Serbien u n te r der Kaiserlichen 
Regierung 1717— 1739). M itteilungen des K.
u. K. Kriegs Archivs, N. F. I l l ,  1889, 246) 
Д анас ne постоји ниједно од тих села. Ра- 
сел»ена cy y XIX стол,еИу, али постоји До- 
л>анскп поток, a псточно од њега брдо До- 
љане и локалитет Дол.ани. М. Б. Милиће- 
вић je  писао да ce село Дољанн налазило 
између Велике Моштанице, Сремчице и 
Мељака, да je расељепо y XIX  стољећу, 
и да ce м јесто где сс оно палазило и сада 
назива Дол»ани (М. Б. Милићевић, Поме- 
ник, 143, НиколиН, н.д. 952, нап. 8). Мислим 
да je  ту ријеч о селу Горњи Дољапи, док 
ce ово село Дон.и Дол>ани морало нала- 
зити негдје y доње.м току лли прп ушћу 
iiOiMenyTor потока. Зачудо П. Ж . Петровић 
(Ш умадијска Колубара, Насеља XXXI,  
1949, 38) каж е да je  село Дол>апи било 
иегдје између Ж елезника и Д раж евца". 
Мало даље, кад je  на страни 56 y попису 
из 1528. наиш ао на село Дољани (Dolâni), 
Ш абановић je  y напомени 55 рекао: „Да- 
пас не иостоји, a налазило ce на данашњем 
мјесту Дол.ани код истоименог брда". И, 
најзад, на стр. 170, ирм помену села Горњи

Дољани (Gornc Dolani) из пописа 1528/30. 
године, Ш абаповић y напомени 16 каже: 
„Y претходном попису ^ттсано je  под на- 
зивом Дољами", при чему уп\?ћује на стр. 
56, нап. 8.39

Всроватни положај села Дољана y XVIII ве- 
ку (Секција Београд 1:50.000 — 1967).

Probable location of the village of Doljani in 
the eighteenth century (section Belgrade 1:50.000

— 1967).

Kao ШТО видимо, o селу звалом Дол>а- 
ни или Горљи п Доњи Дољани није шгшта 
јасно. Пре свега, не можемо говорити о 
географском положају шпчезлог села До- 
љани ако не зпамо сигурно да ли су посто- 
јалп и Горњи и Доњи Дољани или само 
Дољани. JaBJbajy ce три назива, a вероват- 
но су постојала највише два села са име- 
ном Дољани: Горњи и Дољи Дољани, с тим 
што je  могуће да ова два села нису шпчез- 
ла y исто време, na je, можда, једно од 
њих, оно које je  дуже живело, називано 
само Дољани. На овакав закл.учак наводи
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нас чињеница да ce још  1735. године y ве- 
родостојном извору помиње само једно се- 
ло Дољани, и то са 35 домова.30 Где je  би- 
ло ово село не знамо, као што не знамо 
ни где су била села Горњи и Доњи До- 
љани, али некн претпоставл>ају да су  До- 
љани били тамо где су брдо и локалитет 
Дољани, при чему ce указује и н а  Дољан- 
ски поток. Међутим, позивање на Дољан- 
ски поток овде ce мож е прихватнти само 
као оријентација за ттоложај локалитета и 
брда завног Дољани, али не и за решење 
питања полож аја Горњег Дољана, веро- 
ваттно најстаријег села са именом Дољани, 
јер  je  Дољански поток могао добити име 
само по месту (селу) које ce налазило y из- 
ворном делу потока названог Дол>ански.

Будући да не располажемо писаним 
изворима y којима ce оггисују географски 
полож аји села Горњи и Доњи Дол>ани, 
остаје нам једино да покушамо помоћу 
карата утврдити њихове географске поло- 
ж аје, или да ce y том циљу макар приб- 
лиж но оријентишемо. Међутим, ваља од- 
мах рећи да ни на једној карти којом ра- 
сполажемо не налазимо убележен топо- 
графски знак са именом Дољани. Постоје 
Дољански иоток, Долински рт, звано мес- 
то Дол>ане између коте 234 и Ц игана (на 
неким картама Циганске куће) и  Дол>а- 
не, убележено y кривини крајљ ег левог 
поткжа (од укупно четири) изворне че- 
лекке Дољанског потока. Уз ово треба 
додати да међу мештанима села Срем- 
чице, a и неких старијих становника В. 
Моштанице, не постоји тр ад и тг ја  сазна- 
ња о постојаљу села Дољани између ова 
два села, нити y там делу постоје лока- 
литети Селиште или Старо Село; једино 
шво неки старији становннци ова два 
села казују да je y Липовичкој шуми, 
тамо где су Кремените Баре и  Врели- 
не, повише Предела, постојало у давно 
време неко насел^, али нико не зна како 
ce то насеље звало, нити када je  лостојало. 
И заиста, кад кренемо трагом овог кази- 
вања и упутимо ce тамо где настаје До- 
љански поток, наићи ћемо на корита че- 
тири потока од чијих састава постаје До- 
л^ански поток (Дољанска или Долинска 
река). Крајњи десни крак извире испод 
коте 286 (Цветков троб). На неким кар- 
тама je  тај крак означен као Змијин поток.

Н а месту на којем  ce Змијин поток састаје 
са суседним потоком могу ce у глибовитом 
кориту наћи бројни одломци од керамике 
и друтог м атеријала. С обзиром да je  тај 
терен под густом шумом, покривен травом 
и друтим растињ ем, не мож е ce ни приб- 
лиж но утврдити величина насеља, па чак 
ни његов прави полож ај, јер  je  очигледно 
да су неки одломци услед бурних излива 
потока y току многих векова однош ени y 
ниж е делове, мож да и виш е од двеста ме- 
тара далеко од некадаш њ ег насел»а. Ови 
материјални трагови су несумњив доказ 
да je у  том делу садаш њ е Липовичке шуме 
y прошлости постојало неко насеље. Буду- 
ћи да je  Змијин поток један  од потока 
који са осталим чини извориш ни део До- 
л»анског потока, склони смо да y  првам 
тренутку памислимо да ови матернјалјни 
остаци потичу од некадаш^Бег села Доља- 
ни, али, како  неки археолози процењ ују, 
ти ce материјални трагови односе на неко 
насеље још  из преисторије.31 Ако би тако 
било, онда на том месту нису били Дол>а- 
ни, али има неких трагова м атеријалне при- 
роде и н а  потесу Предели, само што они 
не на-мећу неки уверљивији утисак о по- 
стојањ у неког насел>а, поготову не већег 
насеља. Морало би ce изврш ити детаљно 
истраж ивањ е читавог простора с обе стра- 
не Дољанског потока, и то још  од места од 
којег тече под тим именом. Ваља одмах ре- 
ћи да даље од Предела, дуж  Дољанског 
потока, све до спајањ а са Сремачким по- 
током, одакле настаје О струж ничка река, 
нема, по тврђењ у меш тана, никаквих тра- 
гова н аселл  нити ce прича да je  икада на 
том гтростору било неко село. Као што je  
речено, између Сремчице и В. М оштанице, 
дуж  Дољанског и  Сремачког потока не по- 
стоје места Селиште или Старо Село по 
којима би ce могло претпоставити да je  ту 
y ближој или даљој прош лости постојало 
неко насеље. Н еки меш тани упућују једи- 
но на једно место y Пределнма које ce зо- 
ве Берамидиница. To je  место најчеш ће 
под водом, па je  теш ко приступачно, a 
прича ce да ce тако зове јер  je  ту некада 
била пећ за  печење црепа, ш то би такође 
требало проверити. Мештани, уз то, тврде 
да нико не памти када je  та  пећ радила.

Мећутим, како je  сигурно да je  једно 
село Дољани постојало све до половнне
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XVIII  века и да je  Дољански поток назван 
по том селу, нзлази да село Дол>ане вал>а 
траж нти  или y самој Липовичкој шуми или 
y оном делу Дол>апског потока који тече 
кроз Врелш 1е или /кроз Пределе. И међу 
меш танима Сремчице кр \'ж и  прича да je  
некада даано y Липовичкој шуми, на ње- 
ним северозападним падинама, постојао 
неки град. Ta прича ce no свој прилпци 
заснива, пре свега, на материјалпим тра- 
говима y изворном пределу Дољанског 
погока, a онда и на прихватл,ивој прсгпо- 
ставци да je  село Дољани било свакако 
негде н а  том простору. Чуди пас, једино, 
да je  само за двеста година сасвим забо- 
рављено где je  то село било, кад су још  
1735. године Дољани имали 35 кућа, што 
значи да je од 23 ссла Д истрикта Београд- 
ског само осам и.мало више домова од До- 
л,ана.32 Осим тога, готово je  сигурно да je 
село Дољани постојало и до 70-их или 
80-тих година XVII I  века. М. Б. Милиће- 
вић каж е да je  оно било „између Велике 
М оштанице, Сре.мчице и Мељака y београд- 
ском округу, na je  расељено. Оно место 
где je  ово село бнло и сад ce зове Доља- 
ни", a „одатле je  био родом Аћнм Доља- 
нац, познат из првог устанка; из Дол,ана 
je  преш ао y Остружннцу, где ce насели 
м прозове Д ољ апац".33 Аћима Дољанца по- 
миње и прота М атија НепадовиИ y својисм 
М емоарима  поводом посредовања усталги- 
ка y Топчидеру, где јс  Аћим Дољанац, 
„пред В аскрсеније" 1804. остављеп да по- 
пали неке куће.

Спомињање Аћима Дол>анца веома je  
важ ап податак y нашем пастојањ у да утвр- 
димо до када je постојало село Дољанн. 
Ако je  тачно, како каж е М илићевић, да 
je  Аћим Дољанац рођен y Дољаннма, зна- 
чи док су Дољани још  постојали као на- 
сељено село, онда, ако je Дољанац 1804. 
године имао између 25 и 30 година, логпчно 
je  да je  то село посгојало и негде између 
1770. и 1780. године, ако ne и коју годину 
касније. Прела.чак Аћима Дол.анца из До- 
љана y Остружиицу могао би да указује 
да je  то учинио поводом расељаваља До- 
љана, што je  могло бити y всзи са аустриј- 
ско-турским ратом 1788— 1791. године или 
годпну—две раније. Наиме, на једној за- 
нимљивој аустријској војној карти чији je 
назив Plan der C ordons—Strecke von Bel-

grad bis Sabresch vvorin 1778 einige Scliar- 
mizeln angezeigt sind, a оригинални иаслов 
joj je  y ствари само Plan der Cordons— 
Strecke von Belgrad bis Sabresch. Неко je 
иакладно дописао „Worin 1778 einige Schar- 
mizeln angezeigt sind" и том прпликом je 
norpeniHO ставио годину 1778. уместо 1788, 
jep cy на самој карти јасно обележена ме- 
ста на којима cy ce и када фрајкори су- 
кобљавали са турским CHara.via. Ти cv ce 
сукобн одигравали H3\ieby 4. априла и 13. 
новембра 1788. годнне и то пајпре на Ми- 
слођинским ливадама, затим код Оструж- 
нице и најзад  на Топчидерском брду. Са- 
свим je могуће да je y гоку тих чарки 
село Дољани из нама непознатих разлога 
било расељено или можда уништено. На 
карти су уцртани и неки путеви који су, 
рекли 6nCiMO, били од значаја баш за кре- 
тан>е аустријских, односно фрајкорских, 
једииица. Јелтан од тих путева водио je 
управо од М ислођинских ливада према 
Кшежевцу и пролазио преко Мале и Вели- 
ке Моштанице и између Сремчице и Же- 
лезиика, прешавш и пре тога преко више 
потока од којих je један очигледно Дољан- 
ски поток. Но, ако би n била тачна паша 
претпоставка о постојаљу села ДоЈБана 
после 80-их годипа XVIII  века, било би за- 
чуђујуће да већ y XIX веку y градицпји 
није сачувано сећање о томе где ce то 
село налазило. Ништа не зпамо нн о Гор- 
њем и Доње.м Дол>ану из XVI века, нитн
о Долзанима из средине XVIII  века, род- 
ном селу Аћима Дољанца. Чудио je да се- 
ла Дољана не.ма ни на поменутој карти из 
1788, дакле из времена кад je, како пред- 
постављамо, poben Ahn.\i Дол>анац. На п>ој 
cy y том крају убележена села Мала и Be- 
лика Моштаница, Остружлица, Ж елезиик 
и Сре.мчица. Дољанм ce ne налазе нп па 
једној доста детаљној војној картп пз 1789. 
године.34 И на и.ој су јасно означена села 
Мала и Велика Моштаница, Остружница, 
Сремчнца, Ж елезпик и друга. Тамо где 
бисмо очекивали да je било село До- 
л>ани пролази један пут преко самог из- 
ворног дела Дољапског потока (Doliansky 
potok). Приближно истом трасом којом 
и данас води пут од Велике Моштани- 
це према Ж утом Брду и Лпповичкој шу- 
ми уцртап je један пут са два крака ко- 
ји од Велике Моштанице избија па гре-
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бен поврх Липовичке шуме, где нала- 
зимо великомолгганичке виноградс (We- 
ingarten von Velika M ostaniza). Према томе, 
још  1789. године знало ce да ти Виногради 
припадају Великој Моштаници, a не Доља- 
нима, чији бисмо положај очекивали баш 
негде y близини тих винограда. Дакле, ма- 
да имамо јасан писами податак да je  1735. 
нли мож да 1738. године село Дољани по- 
стојало, на оновременим картама то село 
није нигде забележано. Нешто ce са њим 
десило после 1735. или можда после 1738. 
године, али не знамо игга. Кад овде поми- 
њемо 1738. годину, мислимо на села и ва- 
роши y Лангеровом списку села и вароши 
y Београдском дистрикгу из 1738. године. 
Као што je  познато, међу селима и варо- 
шима које су y Србији ге године потпа- 
дале под привремену управу налази ce и 
село Tollian, и то у овом реду: Сибница, 
Ж елезник, Ж арково село, Тулеже, Tollian, 
Вишњица, Велико село, Винча. Село Tol
lian помиње Д. ПантелиИ поводом Пописа 
пограничних нахија Србије после Пожаре- 
вачког мира. Кад je  ту наводио насељена 
места Београдоког дистрикта y 1718. годи- 
ни, после Београда и Вишњице поменуо je 
Toglen, a затим Slanze, Mirevo, Vinéu и  др. 
Уз Toglen je  ставио Дољани са знаком пи- 
тања, a y  напомени je, позивајући ce на 
Бпшелвицову (Obschelwiz) C arte von dem 
Kônigreich Servien <1718), указао да ce To- 
глен на карти налази између Вишњице и 
Сланаца ,дакле источно од Београда" и 
одмах додао: „Y једном списку места из 
1738. године помиње ce село Tollian (Lan
ger, 246), али ce не зна да ли je то исто 
што и Toglen. Јер y извеш тају о  Београд- 
ској епархији око 1735. године помиње ce 
село „Дољани", енурија Ж елезничка са 35 
домова (Споменик XLII, с. 149). М. Б. Ми- 
лићев!ић, Поменик, с. 143 вели да je  село 
Дољани било „између Велике Моштаннце, 
Сремчице и Мел>ака y Београдском окру- 
гу, na je расељено (цит. y Насеља II, с. 
952, нап. 8), a то ce слаж е са горњом з а  
белешком из 1735. год. Y томе простору 
данас ce налази брдо ДолЈане. Из тога ce 
види да je  село Дољани било јуж но од 
Београда. Према томе, Toglen и Дол>ани ни- 
је  једно исто место, осим ако je на карти 
означено погрешно, као што има случа- 
јева".36

Мада je  П антелић уз Тоглен ставио До- 
љани, али са знаком питања, готово je  си- 
гурно да Тоглен и Дољани не иду једно 
уз друго, али je  он с правом поменуо Tol
lian јсод Лангера, указу јући  истовремено 
на село Дол>ани y попису села Митјх>по- 
лије београдске око 1735. Тоглен je  исто 
што и Чакл»ан, давно иш чезло село источ- 
но од Београда, недалеко од Великог села. 
На свим картам а које знамо село Чакљан 
(Чагл>ан) означено je  као Taglen, Toglen, 
Tagleno, Chaglan, Schaklan, Schacklan, Cha- 
lan и сл.36 Н икада као  Tollian. Према таме 
Tollian код Л ангера сигурно je  исто што 
и Дољан, Дол»ани, што би значило да 
je  то село постојало и  1738. годнне, a ве- 
роватно и нешто касније. To што Доља- 
на нема « а  Епшелвицовој карти не сме- 
та много, јер  он није означио ни многа 
друта села на том правцу. Д акле, ако 
биомо Tollian из 1738. године могли за- 
иста да протумачимо као Дољан—Дољани, 
то би значило да je  то село, по свој при- 
лици, постојало и до кр а ја  аустријско-тур- 
ског рата 1737— 1739, окончаног београд- 
ским миром 1739. године, када je  Северна 
Србија заједно са Бсоградом припала Тур- 
ској. Да ли ce још  у том рату збило нешто 
због чега су Турци раселили становнике 
села и мож да порушили село Дол>ани или 
je  оно постепено изумирало и дефинитивно 
нестало y рату  1788— 1791, за сада остаје 
неизвесно. Y прилог овог другог говори чи- 
њеница да je  Аћим Дол>анац то име добио 
no месту y  којем je  рођен, осим ако то 
презиме није носио још  и његов отац. Y 
сваком случају чудно je  да и поред по- 
стојањ а Дол>анског потока (реке) и два— 
трн локалитета са називом Дол»ани, нисмо 
y стању да тачно утврдимо полож ај тог, 
y своје време, доста великог села.

Међутим, y вези са питањем географ- 
ског полож аја села Дол>ани постоји још  
један занимљив податак. Наиме, на више 
карата из прве половине XVII I  века нала- 
зимо између Ж елезника и Сремчице на је- 
дан топографоки знак за место уз који 
стоји назив Lipowiz или Lipowitz. Тако je 
и на Епшелвицовој карти 1718, али и на 
једној карти из 1738.37 Y вези са овим по- 
датком ваља имати у виду да Ш абановић 
y овде наведеном делу помиње село Бо- 
ршите, a y напомени уз то село каж е: „Бо-
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р т и т е , ЈТиповиште или слично". Село прн- 
пада Ж елезннку и не зна ce где je било.38 
На другом месту Линовиштс ce помиње v 
Смедеревском кадилуку, a na трећем да 
припада Београду. Име Липовиште веома 
подсећа на Липовичку шуму, што je за- 
нимљиво и због тога што бнсмо прсма ње- 
му могли да иретпоставимо да je лредео 
Л 1шовичке шуме још  y XVI веку бло ка- 
рактеристлчан по липовој шуми. Ho, y ве- 
зи са називом Lipowiz, Lipowitz радо блс.мо 
помислили да ce односи на село Дољали, 
које je  оигурно блло y  непосредној бллзи- 
ни Ллповичке шуме, али да су картографи 
криво забележили да ce налазило између 
Ж елезника и Сремчице, уместо између 
Сремчице и, рецимо, Рушња лли Мељака. 
Теш коћу ствара и безимена река уз коју 
ce налази Lipowiz, јер  нисмо сигурли да 
ли je  реч о Дол>анском или о Сремачком 
иотоку. Ваља, мећутим, имати y виду и 
чињеницу да ce y Липовичкој шуми, y пре- 
делу Ж утог Брда, одмах поред лута Вели- 
ка М оштаница—Мел>ак, налазе одломци 
црепова и цигал^а за које археолози увера- 
вају да су из римског времела, па помиш- 
љамо да je  на том месту била или Villa 
rustica  или нека римска војна постаја.39 
Географски полож ај гребена « а  којем ce 
налази Липовичка шума — развође и рас- 
крсница путева — морао je  од прадавллх 
времена блтл веома значајан . Прелсториј- 
скл налаз y изворном пределу Дољанског 
потока, y поднож ју Ц ветковог гроба, и по- 
стојањ е трагова римског објекта на само.м 
гребену, као и доста честа ласел>а v ле- 
посредној блнзини овог јединственог гео- 
графског облика и полож аја јасмо сведо- 
че да je тај предео био привлачан не само 
због изванредних саобраћајних веза са 
пределима ирема Сави и Дулаву, већ и 
због природних погодлоста за привредлл 
развој. Разгралата хидрографска м реж а 
раздвојела гшсклм брежуљшгма и благим 
падллама створлла je  плтоме речне доли- 
ле погодле за разле пољоттрлвредне кул- 
туре. Y таквлм лриродним погодностлма 
разумљиво je  што je  подручје Липовичке 
Л1уме одувек било прлвлачло н што je  л 
ла старлм картама било озлачено. На Ми- 
тесеровој картл лрллож еној 1784. годлне 
уз његов путоплсли лзвеш тај налазлмо Ли- 
ловичку шуму обележену као W ald Lipo-

witza, a могуће je да je л тополнм Lipowiz, 
Lipowitz на картама лз прве половиле 
XVIII  века преузет са леклх још  старлјих 
карата. Помишљамо да je  мож да римски 
објекат ла самом гребену, y лределу Жу- 
тог Брда, бно лекада због свог полож аја 
толлко злачајал  да су га ла каснијим кар- 
тама убележавалл л кад вшле лије посто- 
јао. Y сваком случају упадл.иво je да ce 
тополим лазлва Lipowiz, Lipowitz, a шума 
Wald Lipowitza. He смета нам много што 
je  горње место на картама XVIII  века убс- 
лежено измећу Ж елезнлка и Сремчице. 
Очлгледло je да je y плтал»у омашка кар- 
тографа. Нл Митесерова Wald Lipowitza 
није картографскл лајбоље озлачена. Кад 
све ово имамо y влду, ллје чудло што међу 
мештали.ма Сремчлце и Веллке Моштани- 
ле круж л прлча о постојању пеког праста- 
рог града y дублми Ллповлчке шул!е.

Сав овај осврт ла Липовицу, ла л.ем по- 
лож ај и значај, као и ла археолош ка на- 
лазш лта на љеном п о д р у ч ј у ,  учинили смо 
y жељл да некако дозламо где су била се- 
ла Горњл и Доњи Дољалл ллл можда само 
Дољали. Ако имамо y влду простор између 
C T ap irx  села Сремчлце л Веллке Моштами- 
ле, лзмеђу којлх je раздаљ лна само око 
три километра, излазл да cy ce њихови 
атарл на тој дал»лни моралл граничити и  
y време кад ce ломињу Дољали, што значн 
да je искључело да ce ла то\т простору 
лалазило и село Дољани које je половимом 
XVIII  века лмало 35 кућа. To л1то ла не- 
ким картама лалазлмо лзмеђу Сремчице л 
Велмке М ошгаллде лазлв Дољан и До- 
љали ла десној стралл Дољалског лотока 
не мора да значл да та места означавају 
положај некадалЈњег села Дољана. Ако ла- 
зив потока (реке) Дољалски потлче од ла- 
зива лекадаш њег села, његов географскл 
положај морали блсмо траж лтл легде бли- 
же Ллповлчкој шуми, можда где су Пре- 
делл илл Врелиле. Y тражел>у географског 
полож аја села Дољала отпада подручје 
села Мељака, јер  ce М ел^к (Хмељак) по- 
миње y истом веку v које.м л Дол>анл. 
Мишљење да ce село Дољани налазлло из- 
међу Сремчице, Велике Мол1талшде л Ме- 
љака сасвим je прлхватљиво. Село Д оллли 
морало je  блтл ту негде. Од лстражлвача 
за сада je једлло лроф. Борђе Снмоловић 
на карти озлачло где мпслл да ce лала-
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зило село Г. и Д. Дол>ани. Међутим, према 
ономе што смо досад постигли траж ећи 
географске полож аје ових села, одрећива- 
ње њиховог географског полож аја на кар- 
ти могуће je  салш оријентационо. Све док 
ce подробно не изврше теренска истражи- 
вања немогуће je  прецизно, топографским 
знацима, уцртати полож аје Г. и Д. Доља- 
на, нити иак Дољана из средине X V III ве- 
ка, и то још  са 35 кућа, што je много више 
него што je  y то време и.мао П алеж (Обре- 
иовац) као паланка. Затим, мора ce поста- 
вити и питање, ако су y XVI веку посто- 
јала два Дољана (Горн*и и Доњи), да ли 
je  тако било и двеста година касније, сре- 
дином XVIII  века. Нису ли, можда, y ме- 
ђувремену два оближња, омања, насел>а 
спојена y једно (као y своје време Велики 
и Мали Палеж), па ce тако десило да ce 
средином XVIII  века јавља само једно се- 
ло Дољани, и то доста велико? Ако би 
тако било, не бисмо уопште били у  стању 
да прецизно одредимо географске положа- 
је Горњег и Доњег Дол>ана, већ бисмо је- 
дино проналажењ ем полож аја тог једног 
Дол»ана могли, по конфигурацијн терена и 
по материјалним траговима, да приближно 
установимо где je  могло бити Горње, a где 
Доње Дољане. Д а поноаимо — ако су нам 
оријентири Сремчнца, Дољански поток, Ве- 
лнка Моштшппда, Липовичка шума и Ме- 
љах, никако не бисмо могли траж ити гра- 
гове села Дољана далеко од пута Велика 
Монгганица—Мел>ак и од корита Дољан- 
ског потока, имајући y виду да je  то ко- 
рито пре више векова било много шире 
него y новије време. Y обзнр ce морају 
узети и Предели и Врелине, које и мешта- 
ни спомињу.

За питање где je  било село Дољаии, од 
картографског материјала чинн «ам  ce да 
најбољи путоказ налазнмо на већ поме- 
нутој карти Кроки околине Београда 
1:50 000 (Соукуп грав 1883). Ha îto j je  y 
кривини једног безименог потока, који  те- 
че из гтравца Орловаче, убележен назнв 
Дољане, и то на левој страни потока, очи- 
гледно Дољанског. На приблнжно истом 
месту назив Дољане убележен je  и на кар- 
ти Umgebung von Belgrad (1:50 000, пре 
1884). И на њој je назив Дољане убележен 
y горњем току безименог потока (Дољан- 
ског), и то недалеко од састава његових

изворних делова. Y покуш ају да на терену 
утврдимо на ко ји  ce део y близини До- 
љанског потока односи назив Дол>ане, дра- 
гоцену помоћ пруж ио je  Јерем ић Милал! 
из Велике М оштанице, који  ce случајно 
задесио на својој њиви. Он je  потврдио да 
ce баш тај крај на којем je  његова њива

Локалитет Дољане у близини Дрењарског и 
Дољапског потока (Кроки околине Београда 

1:50.000 (1883) Соукуп rpaBv)
The Doljane site in the vicinity of Drenarski 
and Dolianski Potok (sketch of the surroundin
gs of Belgrade 1:50 000 (1883) engraved by 

Soukup).

и ближ а околина назива Дољани (Доља- 
не). Јеремић каж е да je  приликом орањ а 
налазио одломке цигаља и другог матери- 
јала, али да je  mhoio тога унЈ^питвно или ce 
налази под земљом и y једном оближњ ем 
забрану. И занста, на том полож ају  могу 
ce и данас наћи одломци цигаља, a y ора- 
ници ту и тамо запаж а ce и траг од мал- 
тера. Важно je  рећи да je  то место, како 
каж е Јеремић, на потесу Врелине, свега
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око 6— 700 метара удаљено од до!т>ег то- 
ка Д ренарског потока, што одговара оно- 
мс што je приказано на Соукуповој карти 
и на карти  Um gebung von Belgrad. Јере- 
мић Милан каж е да и Дољанчевићи из 
О стружнице причају да су одавде прешли 
y О стружницу. Ако имамо y виду да су 
састављ ачи ове две номеиуте карте пода- 
так  о  полож ају  села Дољана највероват- 
није добили од оближњ их мештана, могли 
бисмо зак.Бучити да сећањ е на географски 
полож ај села Дољана није ишчезло ни до 
кр а ја  XIX века, како нам ce једно време 
чинило. Тако бисмо као највсроватпији 
полож ај некадаш њег села Дољана могли 
означити на једном узвиш ењу са леве стра- 
не Дољ анског потока, на око 250—300 ко- 
рака од извора који  ce налази готово уз 
саму леву обалу Дољанског потока. За- 
нимљиво je  и то да ce на око 200—300 
корака од полож аја Дољана према западу,

y једној дол>и (некадашње корито потока?) 
налази један озидани бунар за који Јере- 
мић Милан каж е да je стар више од сто 
година. Можда вреди pehn да je сасвим 
близу и Beh поменути локалитет ,,Fiepa\tu- 
диница" уз десну обалу До.Банског потока.
Y прилог овог полож аја некадашњег села 
Дољане говорила би и чињеница да )с то 
место довољно удаљено од иекадашњнх 
полож аја села Сремчице, Велике Мошта- 
нице и Мељака, na ce њихови атари y оно 
време нису морали укрш татн, већ само 
граничити. Једап пажљивији поглед на кар- 
ту рекли бисмо да довол>по потврђује да 
je село Дољани из XVIII  века могло бити 
само па простору између гребена Лило- 
вичке шуме, Ж утог Брда, Сватовског Гроб- 
л>а, Коте 201 (секција Београд 1:50 000, 
1967), Циганских кућа и Цветковог гроба, 
према садашњем стању уз саму доњу иви- 
цу Липовичке шуме, на потесу Врелнпе.
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10 Charta Geographica von dem Konigreich
Servien so vveit solches durch Ihro Rom. Kay.
u. Konigliche Chat. May: siegreichen Waf-
fen nach der Battaille bei Belgrad anno 1717 u. 
nach den Poscharowitzer Frieden anno 1718 von 
der Ottomanischen Pforte abgetreten worden. 
Angenom. nach der Bousole und Uhr so viel es 
die Zeit erlaubet hat. (1:276000).

11 X. Tabella iiber die zu den im Konigreich 
Servien befindlichcn Kais. Provisoriat-Aemter 
gehorigen Varose und Dorfschaften. Dto. Bel
grad den 10. Mai 1738. Langer, Serbien unter 
der Kaisrlichen Regierung 1717—1739. Mittheil- 
ungen des K. K. Kriegs Archivs. Neue Folge, III. 
Band, Wien 1889.

12 Ideal Karte eines Theiles der Kônigreiche 
Servien u. Bosnien zwischen Morava Fluss, der 
Drina bis gegen Serajevo, Unter Tusla und der 
Palanka Brtschka. Mit Beschreibung v. Mjr. Lie- 
derscron 1783 (1:115200).

13 P. Новаковнћ, Још o неким ишчезлим 
селима на домаку Београда и Још о неким ce- 
лима на do.uawv Београда, Годишњак града 
Београда, књ. XXXII (1985) књ. XXXIII (1986).

14 Plan von der Gegend zwischen d tr  Kolu- 
bara und Belgrad, der zur deutlicheren Einsicht 
der Marsch Disposition zur berennung von Bel
grad verfast worden 1789.

15 Plan von der Belgrader Gegend der von 
15'" September bis 7"° October 1789 auf die Fes- 
tung geführten Belagerung nebst denen Positio- 
nen der Kavsscrlich Kôniglichen Armeen von
12,,n September bis nach geendigter Belagerung 
allés unter Comando S' = Excellenz des Herrn 
Feld Marshalls Freÿheern von London.

16 Plan der von 15'” Sept. bis 7 Octob. 1789 
auf die Festung Belgrad geführten Belage
rung . . .  unter Commando . . .  Freyherrn von 
Loudon.
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17 Вал>а подсетити да je придевски облик 
бањански употребљен још 1730. године y Про- 
токолу од Београдске резиденцијс Наиме, у 
оиису „Хатара од Топчина Села" помиње ce 
на једном месту и Степанова н>ива „која je на 
међи топчинској, репишкој и бањанској". Y 
даљем опису овог атара наводи ce на једном 
месту и ово: „И от Јанкове љиве на осоје пре- 
ма Стражевици, паки ииз брдо на Назиревича 
башту извише иншпекторова мајура. И от 
башче управ уз брдо на врх Стражевице на 
васточну страну. Оданде на пут бањански и 
бањанским путем ка Белиграду до раскрсни- 
це" (Рад. Грујић, Прилози за историју Србије 
y доба аустријске окупације (1718—1739). Спо- 
меник СКА JIII, други разред, Београд 1914. 
100). Због чињенице да према неким подацима 
нисмо y стању да утврдимо географски поло- 
жај теигко нам je да овај атар прецизно оме- 
ђимо али то и није циљ ове напомене, већ са- 
мо да укажемо на употребу придева ôaibanc- 
ски, као и на чињеницу да ce y овом доку- 
менту потврђује да je село Баша средином
XVIII века било тамо где га на својој карти 
означавају Церниц и Кајзер. Упадљиво je и 
његово граничење са толчинским и рспишким 
атаром као и помен Стражевице (њене источ- 
не стране) и инспекторовог мајура. Страже- 
вида ce вероватно односи на узвишење Стра- 
жевицу (209) изнад манастира Раковице, a ин- 
спеторов мајур односи ce, no свој прилици, на 
положај Терлихскроновог мајура. (Hr. Camr. 
Inspect. Terlichscron Mayer Hoff), али ваља 
имати y виду и Mayerhoff des herm  Majors 
von Gosling, од којег je на удаљености од око
3 km било ушће Бањичке y Топчндерску 
реку.

18 Карта je без наслова, али са опширним 
објашњењем знакова и ратне ситуације (De- 
siné par Mac. Dermott, l’ané 1791).

19 Das Kônigreich Bosnien und Servien 
samt die Herzegovina und den gross ten Theil 
von Croatien, Slavonien, Temeswar, Albanien, 
und Dalmatien. Geographisch aufgetragen und 
nach militaerischen Hand Karten berichtiget 
1807. In Wien herausgegeben von Artaria und 
Compagnie. Mass-Stab 1:470000.

20 Село Grunersdorf налазимо и на Kriegs- 
karte Beÿ der Stadt und Hauptfestung Belgrad 
mit den umliegenden Gegenden der Kônigreich 
Hungam und Slavonien. Zu finden bey Joh. 
Mart. Will in Augsburg.

21 Der Oestereichische K aiserstaat. . .  Wien 
1810.

22 M. Петровић, Финансије u установе об- 
новљене Србије, кн>. НДЈеоград 1898.

23 О. Д. Пирх, Путовање no Србији год. 
1829, Београд 1900. има такође Бање a М. Б. 
Милићевић, Кнежевина Србија, I, Београд 
1876, 117 има Бања.

24 Бранко Перуничић, Београдски суд 1819 
—1839, Београд 1964, 174—175.

и Исто, 776—777.
26 Бранко Перуничић, Ynpaea вароши Бео- 

града 1820, Београд 1970. Исто има и М Б. Ми- 
лићевић y Кнежевина Србија. 1

27 General-Karte des Oesterreichischen Kai- 
serstaates mit einem grossen Theile der angren- 
zenden L ànder. . .  im K. K. Militarischgeogra- 
fischen institute durch Hauptmann Josef Sche- 
da . . .  bearbeitet und herausgegeben 1856. Mas- 
stab 1:576000.

28 General Karte von Bosnien, der Herce
govina, von Serbien und Montenegro nach den 
neuesten und besten Quellen entworfen und 
ausgeführt im K. K. Militàrisch-Geografischen 
Institute 1876. Mass-Stab 1:300000 der Natur. 
Ha h o b o m  месту je Бањица и на занимљивој 
и јако корисној карти Umgebung von Belgrad. 
Nach Zeichnungen des K. K. Generalstabes aus
geführt im K. K. Techn. u. Adm. Militar. — Co
mité. Im Massstabe 1:50000. Без године (npe 
1884).

281 Писани траг o географском положају 
села Бањице налазимо једино код Богића: 
„Бањица село у Посављу, испод Крагујевачког 
пута y једном потоку више Топчидера на је- 
дан сахат од Биограда. . .  Сав атар могао би 
ce наоколо обићи за један сахат; a у њему 
има мјеста и вода са именима 14, која ce зо- 
ву Бања, Везирско Брдо, Гољин Извор, Гољино 
Брдо, Деонице, Јакшића ЈТивада, Каљави По- 
ток, Лисичји Поток, Мајур, Паунчесма, Сас- 
тавци, Страна, Црвена Шума и Чесмица. . .  
Путови су: један y Биоград преко Врачарског 
брда, a други долином испод села y Топчидер 
(Богић 100).

» Шабановић, 37, 56, 170, 219.
30 Митрополија Београдска око 1735. годи- 

ne. По архивским списима приопштио Дими- 
трије Руварац. Споменик СКА 42, Београд 1905, 
152 (даље: Руварац).

31 Вредело би испитати да ли материјал 
нађен на овом локалитету по старости одгова- 
ра материјалу iiabenoM y Великом Борку на 
локалитету „Брдо1‘. Археолози сматрају да од- 
ломци са тог доста великог простора, досад 
неистраженог, припадају раздобљу винчанске 
културе. На такав закључак посебчо упућује 
једна мала оштећена фигура

12 Руварац 152.
33 М. Б. Милићевић, Поменик... ,  Београд 

1880, 143; Р. Николић, поменуто дело, 952.
34 Види наслов под бр. 14.
35 Д. Пантелић, Попис пограничних нахија 

Србије после Пожареванког мира. Споменик 
СКА XCVI, Београд 1948, 34, 40, нап. 319.

36 Р. Новаковић, О иеким ишнезлим сели- 
ма на домаку Београда, Годишњак града Бео- 
града књ. XXXI, 1984, 58—59.

37 Theatre de la Guerre dans le Royaume de 
Servie, a Vienne 1738.

38 Шабановић, 265, 425, 487.
39 Заслуга за сазнање о овом несумњиво 

зашшљивом налазу припада лугару Радомиру 
Јовићу из В. Моштанице, који je први указао 
на место на којем су ce првобитно налазили 
ови одломци. За бол>е познавање овог краја 
драгоцене податке пружио je и мештанин В. 
Моштанице Дамјановић Милован, који je ука- 
зао на материјалне трагове на месту званом 
,Дрењак‘‘, као и на положај на којем je npe
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више деценија пронађен један саркофаг. О 
том саркофагу којем више нема трага, врло 
занимљиве податке испричао je мсштаннн В. 
Моштанице Дамјановић Михаило, уз чији je 
иосед тај саркофаг и нађен, и чији je један 
камени део коришћен једно време као појило

за стоку. Ова два оближња локалитета са ие- 
сумњивим материјалним траговима нз римс- 
ког времена свакако заслужују пажњу струч- 
њака, као и звано место „Дреп.ак“, иа којем 
je можда y своје време иостојало допиије пш- 
чезло еело Камен.

OiST T H E  V ILLA G ES D ISA PPE A R E D  IN  T H E  SU RRO U N D IN G S OF BELGRADE

Relja Novakovic

Among the disappeared villages in the sur 
roundings of Belgrade should also be included 
Banja, Banjica and Doljani. Unlike some other 
disappeared villages, whose geographical posi
tion cannot be ascertained or can be only ap
proximately determined, previous positions of 
Banja and Banjica are known quite well, while 
we are not able to ascertain the location of Do
ljani. Although neither for Banja nor Banjica 
there are written sources in which exact des
cription of their geographical position can be 
found, thanks to many geographical maps 
from the early eighteenth century and down 
to the present we can quite well indicate 
the location of the old village of Banja and the 
place where in the nineteenth century the vil
lage of Banjica started to be formed. As to Do
ljani there are not available either descriptions 
or maps on which a topographical mark with 
the name of Doljani could be found.

The location of the village of Banja is de
picted with greatest precision by the Austrian 
engineers and cartographers Zerniz and Kaÿ- 
ser on their map deriving from 1721, showing at 
the same time a whole range of objects and 
structures in the closer autskirts of Belgrade 
from which we conclude, how im portant the po
sition of the village of Banja was for the Au
strian military circles in the period of occupati
on 1718—1739. Tracing the location of the village 
of Banja on the maps and sections from 1721 do
wn to the present, we may infer that the village of 
Banja did not completely disappear even when 
in its vicinity, in the first third of the nineteenth 
century a new settlement started to be formed 
which after the neighboring village of Banja got 
the name of Banjica, i.e. small Banja. The vici
nity and contemporary existence of two settle
ments with similar names caused misunder
standing among some cartographers so some 
of them fixed the new village of Banjica on the 
location of the old village of Banja. The reason 
for doing so was that the old village of Banja 
never disappeared completely, but that in the 
course of time and their development these set
tlements approached each other. Thus it hap
pened that the old village of Banja lost its name 
only, but the settlement remained on the same 
place, while the new village, Banjica, which as 
a village existed only about 150 years, held the

name, but at present it has stopped to exist as 
a village, because on its site has been put up 
a modern settlement called Banjica. So we may 
say that with Banja and Banjica an unusual 
occurence happened: one of the villages lost its 
name (Banja) and became a site only, while the 
second village (Banjica) preserved the name, 
but lost the character of a village. Strictly spe
aking, we should not range Banja and Banjica 
among the disappeared villages, as it is the 
case with some others whose traces have disap
peared completely.

Accordingly, as we pointed out, we aie able 
to fix the geographical position of the village of 
Banja and to follow its development within se
veral centuries, and of Banjica since the middle 
of the nineteenth century — after Bogid's in
sufficiently clear description — we also know 
approximate area, but for the village of Doljani 
we only know that in the first half of the eigh
teenth century it had 35 houses and that in this 
village Adim Doljanac was born — a person 
known from the First Serbian Uprising. Turkish 
sources mention in the sixteenth century the 
villages of Gornji and Donji Doljani and Do
ljani. Neither of them is to be found on the 
maps. There are only Doljanski Potok, Dolinska 
Reka, Dolinski Rt, a place called Doljane 
and a name Doljane. All our efforts to 
ascertain the location of at least one ol 
the three villages from the sixteenth cen
tury or the village of Doljani from the eighte
enth century failed until we noticed that most 
probably Doljani from the eighteenth century 
had its location not far away from the lower 
course of the Drenarski Potok. To this conclu
sion point the data from two maps from the 
eighties of the nineteenth century. We find the
re the name Doljane at the left side of the up
per course of the Doljanski Potok, not far away 
from the lower course of the Drenarski Potok, 
one of the four springs of the Doljanski Potok. 
A proof to these cartographic data should be 
sought in the fact that in a place at Vreline, at 
the lower border of the Lipovacka Suma, there 
are brick sherds and traces of mortar. The ow
ner of this field maintains that place is indeed 
called Doljane (Doljani) and that the Doljance- 
vids from Ostru?.nica confirm that their ance
stors moved from this place to Ostruznica.

60


