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О НЕКИМ ИШЧЕЗАИМ СЕЛИМА НА ДОМАКУ БЕОГРАДА

Кад y старијкм и новијим изворима или 
на картама и плановима из XVIII и XIX  
века наилазимо на називе појединих насе- 
ља и упоредимо их са садашњим садржа- 
јима на плановима и картама, запазићемо 
да многих података из ранијих времена да- 
нас нема. Појединим селима не само да не 
знамо време настанка и порекло њихових 
ранијих становника, већ не знамо ни где 
су ce налазила или са велигком тешкоћом 
успевамо да утврдимо њихов првобитни 
географски положај, и то понекад само 
приближно. У таква села на домаку Бео- 
града спадају и Клилента, Чагљаи и Ше- 
ранка.

1. С ело Климента

У „Уписнику14 који je састављен према 
оригиналним документима из манастира 
Враћевшнице, a који ce односи на број и 
имена села y Београдском пашалуку 1818. 
године, y Београдској нахији, y кнежини 
Ж ивковој, забележено je и село Климеи 
Ћој, и то y овом реду: Кумодраж, Мокри 
Луг, Климен Ћој, Миријево.1 У Вуковом 
„Географическо-статистическом описанију 
Србије“ , „Даница“ за годину 1827, y по- 
глављу „Имена села“ , забележено je y Гро- 
чанској нахији село Климента, и то на о- 
вом месту: Мокри Луг, Кумодраж, Башче, 
Климента, Ново Село. Вук за ова „Имена 
села“ каже да их je исписао y Крагујевцу 
„из арачког тефтера“ . Село Климента на- 
лазимо и y „Назначенију села, домова,

ожен>ени глава и арача y Пашалуку Бео- 
градскому на нахије раздјеленом от 1819-го 
года.“ Ту je село Климента y кнежини 
Ж ивковој на овом месту: Миријево, Кли- 
мента, Мокри Луг.2 Занимл>иво je, међу- 
тим, да y „Пописнику села, кућа, пореских- 
-ожењених и арачких лица 1822. года“ не- 
ма y Ж ивковој кнежини ни Климен Ћоја 
ни Клименте. Од села уз која je раније 
било уписано и село Климен Ћој или Кли- 
мента наводе ce само Мокрилуг, Нови Мо- 
крилуг, Кумодраж, Маала Мокрилуг. Кли- 
менте нема. Дакле, док je Вук 1822. годи- 
не „Из арачког тефтера“ исписао и село 
Климента, дотле М. Нетровић за ту исту 
годину y кнежини Ж ивковој не налази се- 
ло Климента.3 Како je  дошло до ове раз- 
лике, не знамо, али знамо да je то село из- 
весно време постојало, па му, штавише, 
можемо одредити и приближни географски 
положај.

На жалост, село Климента не налазимо 
на картама често, a можда су нам и непо- 
знате све карте на којима je оно убеле- 
жено. На срећу, на једној карти, која нам 
je ггри руци, село Климента je сасвим ја- 
сно уцртано. To je Шедина карта из 1856. 
године.4 На њој je село Климента убеле- 
жено по свој прилици лрема неким стари- 
јим подацима, јер смо убеђени да je до
1856. године име села већ било промењено. 
Међутим, осим овог податка на Ш единој 
карти чини нам ce да на траг села Кли- 
менте наилазимо и на неким плановима 
Београда из 1789. године. Наиме, на једном
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таквом плану запажамо назив Klimenasyve 
Brun. Западно од њега je B. Jemikluk, a 
јуж но Baytina Berg. Источно од наведеног 
места je Scharena Brun, од којег вода оти- 
че y Duboki Doll, који ce ниже јавља као 
Bach Mokrilug.5 Од назива Klimenasyve 
Brun, на даљини око 1700 корака (према 
размери карте) убележено je Dorf Kumo- 
drasch. Ha једној варијанти овог плана, бо- 
гатијем војним подацима, горњи назив je 
забележен као Kluminasyve Brunn.

Ако сад покушамо да помоћу Шедине 
карте и ових планова околине Београда 
утврдимо приближни географеки положај

драж. Ако имамо y виду да су још  y XVI 
веку постојала села Мокри Луг, Калуђе- 
рица и Кумодраж, и да су остала на истим 
географским положајима, док ce Климен- 
та тада не помиње, јасно je, чини нам ce, 
да ce село Климента појавило касније и 
то на сасвим новом географском положају, 
али y близини наведених села.

Кад ce појавило село Климента и ко- 
лико je дуго постојало? По свему судећи 
назив овог села треба довести y везу са 
Хаџи Мехмедом Климентом, познатим још 
и као Аџи Мехмед Климентић. Половином 
XVIII века он je био утицајна личност y

Аустријски план рата из 1717. године 

Osterreichischer Kriegsplan aus dem Jahre 1717

села Клименте доћи ћемо до закључка да 
je највероватније да je село Климента би- 
ло или на положају данашњег Великог 
Мокрог Луга или y његовој најнепосредни- 
јој близини. На овакав закључак наводе 
нас и подаци y ,,Пописнику“ из 1822, y ко- 
јем су забележена села Мокрилуг (свакако 
данашњи Мали Мокри Луг), Нови Мокри- 
луг (по свој прилици данашњи Велики Мо- 
кри Луг), Маала Мокрилуг (можда део са- 
дашњег Великог Мокрог Луга) и Кумо-
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Београду. Успео je чак да помоћу својих 
присталица, особито помоћу необузданих 
Арнаута, постане главни београдски ага. 
За Климентино име везани су многи зу- 
луми y Београду и околини. Он je отимао 
државне приходе, пљачкао туђа имања и 
вршио разна друга насиља. Климента ce 
успротивио чак и ферманима 1776. и 1777. 
године по ‘којима je одлучено да y окови- 
ма буде спроведен y Цариград. Побегавши 
из Београда, Климента je и даље вршио на-



сиља y његовој околини. И кад je најзад 
био ухваћен и спроведен y Цариград, Кли- 
мента није мировао. Успео je не само да 
избегне смртну казну, већ je после поми- 
ловања, помоћу својих присталица јер сам 
није смео да напусти Цариград, покушао 
да поврати своја имања y Београду. Ипак, 
y време док су y Београду непрекидно тра- 
јале размирице међу појединим турским 
великашима, y Цариграду je 1782. године 
Хаџи Мехмед Климента био удавл>ен.в

Као што неки историчари, тврде, после 
1740. године „У  оквиру београдског атара 
налазили су ce Врачар, Ташмајдан, Булбу- 
дер, Карабурма, Савска и дунавска Јалија 
и Турски део Ратног острва“ .7 Судећи по 
плановима и картама из XVIII века y окви- 
ру београдског атара постојале су бројне 
баште и виногради, али je вероватно да 
je y том периоду било покушаја да ce при- 
грабе и поједине обрадиве површине и ван 
београдског атара. Тако je, no свој прили- 
ци, и Климента приграбио и неке поседе 
између Мокрог Луга (садашњи Мали Мо- 
кри Луг), Миријева, Калуђерице и К умо- 
дража. Док je био жив, односно док je  по- 
седовао та имаша (вероватно између 1760. 
и 1782. године), свакако да су ти поседи 
били познати као ,,Климентшш“ , па je, ка- 
ко то бива, тај назив продужио да живи 
и после Климентине смрти. Како je, ме- 
ђутим, Климента на тим поседима тих два- 
десетак година имао људе који су та има- 
ња обрађивали, вероватно je  уз те поседе 
настало и језгро новог насеља, које ce y 
прво време по власнику могло звати Кли- 
мента. Треба, међутим, испитати није ли 
већ на самом крају XVIII века или до два- 
десетих година X IX  века дошло до ггро- 
мене назква насел.а. Традиција о Климен- 
ти иначе није била ни повољна ни попу- 
ларна, па je природно што je насеље на 
том месту добило нови назив. Није искљу- 
чено да ce уместо Климен Ћоја и Климен- 
те насеље једно време звало Ново Село, јер 
je заиста, y односу на стара околна села 
(Миријево, Мокри Луг, Калуђерицу и К у- 
модраж) и било ново. A  онда je убрзо до- 
било назив Нови Мокри Луг будући да je 
било y близини већ постојећег Мотсрог Лу- 
га. Требало би још  размислити није ли том 
приликом постојала једно време и нека 
збрка око назива села на том подручју. У 
,,Уписнику“ из 1818. године постоје села 
Кумодраж, Мокри Луг, Климен Ћој, Ми-
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План ратовања из 1717. године (рађен 1789. го - 
дине)

Feldzugsplan aus 1717 (gearbeitet im Jahre 1789)

Аустријска карта Бвограда и околине из 1717. 
гидине
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gebung aus dem  Jahre 1717
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ријево, Махала иза Мокра Луга. У „Н а- 
значенију" из 1819. године y том делу на- 
значена су села: Кумодраж, Калуђерица, 
Миријево, Климента, Мокри Луг. У „П о- 
писнику“ из 1822. године помињу ce села: 
Миријево, Мокри Луг, Нови Мокри Луг, 
Кумодраж, Маала мокри Луг, Калуђерица. 
У В уковој ,,Даници“ за 1827. годину сли- 
ка села y 1822. години y том крају изгле- 
да овако: Миријево, Мокри Луг, Кумодраж, 
Башче, Климента, Ново Село.

Као што видимо, разлика je очигледна. 
Имајући y виду неке недостатке који су 
могли настати приликом пописивања се- 
ла, претпостављамо да je  горша разлика 
могла настати на овај начин: Из ранијих 
докумената знамо да су y том крају стара 
села била Миријево, Мокри Луг, Калуђе- 
рица и Кумодраж. Кад ce појавио Климен- 
та као поседник више имања јавио ce и 
нови назив за тај географски простор. Не- 
станком Клименте није одмах ишчезло н>е- 
гово име везано за насеље или за одређе- 
не поседе. Већ око 1818. године, то, да ка- 
жемо, насеље, je почело да добија назив 
Махала (Маала) иза Мокрог Луга (гледа- 
но од Београда), a од неких Ново Село, и 
најзад Нови Мокри Луг (данас Велики М о- 
кри Луг). Географски посматрано, чини 
нам ce да je овакво тумачење сасвим при- 
кладно.

Можда би y вези са овим што je рече- 
но о настанку села Клименте вредело има- 
ти y виду и ово: Наиме, Ћој на турском 
значи село, али и насел^е ван постојећег 
градског атара. Ако су ce средином XVIII 
века y оквиру београдског атара налазили 
Врачар, Ташмајдан, Булбудер, Карабур- 
ма, савска и дунавска Јалија и турски део 
Ратног острва, онда je уз Климентин посед 
ван тога атара сасвим добро лристајао на- 
зив Ћ ој као његово насеље ван београд- 
ског атара, a кад je то насеље постало село 
назив Ћој je ипак остао све до двадесетих 
година X IX  века кад ce почело употребља- 
вати име Ново Село, a убрзо затим назив 
Нови Мокри Луг.

2. С вло Чагљан

У Катастарском попису села y Београд- 
ској нахији из 1528— 30. године, Хазим Ш а- 
бановић наводи и село Чагљан, при чему 
y напомени каже ово: „Чагљан или Чаг-

љен; спомиње ce све до четрдесетих годи- 
на XVIII столећа, али одавно не постоји. 
На Егтшелвицовој карти забележено je по- 
грешно под називом Тоглен, али je пра- 
вилно стављено између Вишњице и Сла- 
наца, источно од Београда. Пантелић ce 
мучио да докаже да тај Тоглен нису До- 
љани, јер je на основу Николића знао да 
ce Дољани налазе на другом мјесту, али je 
превидео да je код њега имао право рје- 
шење. Николићу су причали да je y оној 
равници код Великог Села поред Дунава 
(гдје и данас постоји локалитет Чагл>ани) 
некада било село Чагл>ани. Према томе ја- 
сно je да je Епшелвицов Тоглен уствари 
Чаглан. Данас уз Дунав постоји локали- 
тет Чагљан, a југоисточно од њега. изнад 
Великог Села, локалитет Чакљане. Ту по- 
стоји и старо селиште. Ту ce налазило ово 
село“ .н Ово исто село Шабановић на дру- 
гом месту бележи и као Чагљен.

Мада je Шабановић добро описао гео- 
графски положај некадашњег села Чагља- 
на, чини нам ce да ће ипак бити од кори- 
сти да ce о н>ему каже још нешто. Пре 
свега биће да je тачно, што каже Шабано- 
вић да ce село Чагљан спомиње до четрде- 
сетих година XVIII века. Вероватно да je 
то село порушено или расељено y току 
аустро-турског рата 1735— 1739. године или 
убрзо после тих збивања. To подручје je 
још  y аустро-турском рату 1716— 1718. го- 
дине било стециште аустријске војске која 
je од Панчева преко понтонских мостова и 
острва пребачена на десну обалу Дунава 
где ce ирипремала за напад на Београд. 
Велики логор аустријске војске y то вре- 
ме налазио ce, према неким картама баш 
y атару Чагљана и Великог Села. Ипак, 
ако je село Чагљан y вези са поменутим 
ратом и било порушено и напуштено, па 
ce због тога не помиње y писаним изво- 
рима, оно ce на неким картама и планови- 
ма налази чак и при крају XVIII века. 
Иначе, име села Чагљана убележено je и 
на савременијим картама и плановима, a 
мештани Великог Села и данас указују на 
поједине локалитете везане за име нека- 
дашњег села Чагљана.

Занимљиво je, међутим, да ce Чагљан 
на картама и плановима јавља y веома 
различитим облицима и на различитим ме- 
стима. Очигледно je да су западни карто- 
фаф и тешко схватали и разумели изговор 
имена села, па су  га погрешно уписивали
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или преписивали са старијих карата и пла- 
нова. Чак и на војним картама, на којима 
je ужи географски положај села најчешће 
веома добро приказан, име je убележавано 
очигледно погрешно, y сваком случају неу- 
обичајено. Тако налазимо имена Sasla, Sa- 
slau, Taglen, Toglen, Tagleno, Chaglan, 
Schaklan, Schacklan, Chalan и др. И гео- 
графски положаји су различито обележа- 
вани. На једној карти je село Чакљан чак 
двапут уцртано и то под различитим име- 
нима, једном као Taglen, a други пут као 
Scacklan, при чему je овај други назив 
уцртан источније од Ритопека.

Што ce тиче тачног географског поло- 
жаја села Чагљана морамо рећи да ce он 
може утврдити тек на основу новије кар- 
тографске документације. Један од гео- 
графоких оријентира који и данас носи 
назив некадашњег села јесте острво које ce 
пружа на Дунаву од атара села Вишњице 
до атара Великог Села. Оно на карти К ро- 
ки околине Београда 1:50000 из 1883. (Соу- 
куп грав.) има назив острво Чагљанац. To 
исто острво на секцији Велико Село 1:25000, 
коју су израдили ттитомци Војне академи- 
је y Београду (издање 1898) забележено je 
као острво Чакљан. За ближе одређење 
географског положаја некадашњег села 
Чагљана важан податак налазимо на Соу- 
куповој карти y називу једног потока о- 
значеног као П. Чагл>анац. Тај поток, пре- 
ма карти, тече са падина између Никиног 
и Смиљковог брда. У природи он ce са- 
стоји из два крака који ce y поднож ју са- 
стају и чине једно корито чије воде убрзо 
ишчезавају недалеко од мочварне равнице 
зване Кључ. Острво Чагљанац (Чакљан) и 
поток Чагл>анац довољни су подаци за нај- 
приближније одређивање географског по- 
ложаја ишчезлог села Чагљана. Оно ce, 
дакле, налазило уз саму северну ивицу да- 
нашњег Великог Села и захватало je  пади- 
не почев од изворне челенке потока Чагља- 
нац до његовог утока y Дунав, односно до 
понирања његових вода y наплавину Кључ, 
према острву Чагљанац (Чакљан). И тра- 
диција коју негују мештани Великог Села 
упућује само на тај положај. И данас је - 
дан озидани извор y кориту потока Чагља- 
над носи назив „Чакљанац" или „Чагља- 
нац“ , али, о постојању некадашњег села на 
том подручју као да говоре и други траго- 
ви. Међу мештанима Великог Села круже 
приче о налазима више материјалних тра-

гова на наведеном простору (новац, кера- 
мика, цигље, камен).9

Но, ако можда и није било тешко утвр- 
дити географски положај села Чагл>ана, 
остаје, за сада, сасвим неизвесно кад je на- 
стало, да ли je y турским изворима сачу- 
вано право име и каква je  веза постојала 
између становника Чагљана и становника 
суседних села, Сланаца, Великог Села, Ви- 
шњице и Миријева. Сва ова четири села 
сигурно су била гранична са Чагљаном. Да 
ли би ce име села могло везати за бора- 
вак Мађара на овом подручју, о чему, мо- 
жда, сведочи локалитет „М ађарско гроб- 
ље“ изнад Вишњице или су y питању не- 
ки други  првсбитни становници. To би ce, 
вероватно, м о г ј г о , донекле, осветлити и- 
стр аж и зањ и м а турских извора из X VII и 
XVIII века, a затим и аустријских. Сва- 
како да би корисне резултате дала и архео- 
лошка истраживања. За сада ce поуздано 
зна једино да je према турском попису 
Београда и околине 1528/30. године y Ча- 
гљану било 12 домова (неожењених 2). 
Дванаест домова je било и према попису 
из 1530. године (неожешених 5), док je пре- 
ма попису из 1560. године било 15 домова. 
Судећи по именима мештана y наведеним 
пописима сви становници села Чагл>ана 
имали су српска имена.

3. Ш еранка

Док смо код Клименте и Чагљана си- 
гурни да су некада постојали као села, 
дотле, видећемо, y случају Ш еранке нисмо 
y то сигурни; штавише рекли бисмо да 
таквог села није било на домаку Београда, 
упркос чињеници да je на многим аустриј- 
ским картама из XVIII века, пре свега 
оним на којима je приказано аустријско 
освајање Београда y аустро-турском рату 
1716— 1718. године, источно од данашњег 
села Вишњице убележено село Ш еранка 
(Scheranka). Топографски знак са називом 
села Ш еранке убележен je на картама 
најчешће између села Вишњице и Ш акла- 
на (Schaklan, Schacklan), y чијем називу 
лако препознајемо име сада непостојећег 
села Чагљана (Чагљен, Чакљан). Будући 
да знамо где ce некада налазило село Ча- 
гл>ан, Шеранка би ce морала налазити не- 
што западније, негде на путу за Вишњи- 
цу. На свим картама je Ш еранка убележ е-
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на сасвим близу Дунава, односно његовог 
рукавца који протиче између десне обале 
реке и данашњег острва Чагљанца. Ако 
трагајући за географским положајем наве- 
деног села Ш еранке покушамо да га про- 
нађемо и на неким другим картама, било 
из XVIII века или каснијим, узалуд ћемо 
ce трудити. На већини карата на овом под- 
руч ју налазимо само Вишњицу, Велико Се- 
ло, Велико и Мало Сланце, a на понеким 
и Чагљан. Ш еранке нема нигде. Ње нема 
ни y драгоценом Шабановићевом Катастар- 
ском попису Београда и околине из 1476— 
1566. године, a нема je  ни y попису села 
Београдске нахије из 1818. године и ка- 
сније. Питајући ce шта би могло бити, у- 
поређујући притом једне с другима већи 
број карата из XVIII века, запажамо да je 
Шеранка уцртана претежно на картама ко- 
је приказују прелаз аустријске војске од 
Панчева преко понтонског моста који je 
био постављен преко садашњих острва 
Форконтумац, Стефанац и Чагљанац. Су- 
дећи по тим картама мост je на десној оба- 
ли био наслоњен између садашњих села 
Вишњице и Великог Села.

Распитивања код старијих становиика 
Вишљице, Великог Села и Сланаца, о на- 
веденом селу Ш еранки показала су да y 
том крају нема никакве традиције ни о 
селу Шеранки ни о неком сличном имену, 
као што, на пример, постоји cehaibe на 
некадашње село Чагљан, Чакљан. Упадљи- 
во je  и то да и оближње острво носи назив 
Чагљанац, дакле по селу Чагљану, a не по 
Шеранки, која би ce, судећи по картама 
на којима je забележена, морала налазити 
ближе острву Чагљанац него село Чагљан.

Кад ce мало пажљивије осмотри терен 
y подножју Самара, Никиног Брда, Саино- 
вачког Брда и Каменца, углавном простор 
звани Кључ, постаје нам јасно да на том 
равном плавном простору није ни било 
услова за постојање неког већег или Ma
nner насеља. Насел>а су могла настати и 
одржати ce само на узвишенијим падина- 
ма до којих вода ни за време највећих по- 
плава није могла допрети. Ако сад знамо 
где ce налазило село Чагљан (Чакљан) по- 
стајемо све уверенији да између његовог 
атара и атара садашњег села Вишњице те- 
шко да je могло бити места за још  једно 
село, па макар оно било и мањег обима.

Али, 'као ш то знамо, на многим карта- 
ма je село Ш еранка убележено баш изме-

ђу Вишшице и Чакљана. Размишљајући 
шта би све могло бити, враћамо ce већ по- 
менутом понтонском мосту између панче- 
вачке обале и десне обале Дунава, изме- 
ђу Вишњице и некадашњег села Чагљана. 
Мада je на свим старијим картама гео- 
графска основа овог простора умногоме не- 
тачно приказана ипак, према графичком 
приказу положаја војних одреда недалеко 
од села Чагљана, стичемо некако утисак 
да je прелазу војске на десну обалу Ду- 
нава морало постојати неко војно обезбе- 
ђење. Готово да je било правило да je сву- 
да, где je војска прелазила реку, на обема 
обалама прављено обезбеђење y виду вој- 
них постројења, ровова, опкопа, већих или 
мањих, јаче или слабије утврђених —  већ 
према условима и намени. На једној карти 
из 1783. године, на којој je приказана рат- 
на ситуација око Београда y 1717. години, 
једно такво војно постројење уцртано je 
између села Sasla (Чагљан) и села Sian 
(Сланци). Мада je и ова карта географски 
доста непрецизна, стичемо утисак да je то 
постројеше изграђено управо ради обезбе- 
ђења прелаза аустријске војске преко по- 
менутог понтонског моста. Покушавајући 
да некако доведемо y везу назив Шеранка 
са постојећим мање или више утврђеним 
шанцем, опкопом, досећамо ce да за такву 
врсту војног постројења постоји назив ша- 
рампов. Петар Скок за шарампов каже да 
je постала балканска реч при чему, између 
осталих, наводи мађарски израз sarampô, 
као и румунски Sorompaü (y Молдавији 
saramapoïu).

Ако ce после овога са разлогом опреде- 
лимо за мишљење да никада y близини 
Београда није постојало село Шеранка, 
остаје нам, према нашем садашњем знању, 
да помислимо да je можда y питању за- 
мена назива шарампов, sarampô, sorampaü, 
sarampoiu и слично, na je тако на месту 
где je некада постојао мало пространији и 
добро утврђен шарампов неко, ко није био 
добро упућен, ставио топографски знак за 
село и уз њега уписао нешто измењени на- 
зив Шеранка.

Тражећи на помињаном простору било 
какав траг материјал1гих остатака наведе- 
ног села Шеранке или, још  пре, некада- 
шњег шарампова, наилазимо y њивама на 
питомим обронцима између Саиновца и 
Каменца, y самом подножју, на једном уз- 
вишењу око 50 м изнад нивоа Дунава, на
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простору око 100X50 метара, на трагове 
малтера, цигала и обрађеног камена. Пре- 
ма казивању једног старијег мештанина, на 
том месту су пре више година ископане и 
неке камене плоче. Ваља још знати да ce 
мало западније од поменутог узвишења, на 
једном омањем брду, налазе такође траго- 
ви рова, па будући истраживачи, који за- 
желе да о Шеранки сазнају нешто више, 
треба да имају y виду и то место. Иначе,

оба ова локалитета су готово изнад саме 
ивице плавног терена и удаљени су од 
обале Дунавца само неких 200— 300 метара. 
Још само да скренемо пажњу да су ce и y 
ратовима после 1716— 1718. године на овом 
месту налазиле осматрачнице, карауле, па 
би постојећим материјалним остацима, или 
неким другим на које би ce наишло, тре- 
бало пажл>иво одредити старост и припад- 
ност.
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UBER EINIGE VERSCHWUNDENE DÜRFEH IN DER NAHE VON BEOGRAD

R elja  N ova k ov ic

Wahrend der letzten vier Jahrhunderte ge- 
schahen auf dem Gebiet von Beograd und seiner 
weiteren Umgebung viele Anderungen inbezug 
auf die Zahl der Ansiedlungen und deren N a- 
men. Entweder den schriftlichen Quellen oder 
dem kartographischen Material (Karten und 
Plane) folgend, bemerken wir, dass eine ge- 
wisse Anzahl von Ansiedlungen, welche z.B. in 
den türkischen Quellen aus dem X V I. Jahrhun- 
dert, oder auf den ôsterreichischen Karten und 
Planen aus dem XVOII. und X IX . Jahrhundert 
erwahnt werden, heute nicht mehr bestehen, 
oder sich unter anderen Namen melden.

In dieser Beilage befasst sich der Autor mit 
einigen Unstimmigkeiten inbezug auf die Dorfer 
Klimenta, Cakljan und Seranka.

Betreffs des Dorfes Klimenta, ist der Autor 
der Ansicht, dass es im X V III. Jahrhundert 
entstand und sein Name an die Personlichkeit 
des Ad2i Mehmed Klimentié gebunden sei, der 
um die Mitte des X V III. Jh. in Beograd lebte 
und, nach Meinung des Autors, in der Umgebung 
des damaligen Beograd, gewisse Güter besass. 
Neben diesen Gütern konnte auch eine Ansied- 
lung entstehen, die nach dem Namen des B e- 
sitzers Klimenta benannt wurde. Der Verfasser- 
denkt, dass diese Ansiedlung an der Stelle des 
heutigen Dorfes Veliki Mokri Lug, oder in der 
unmittelbaren Umgebung entstanden sei. Zu 
einem solchen Beschluss sah sich der Verfasser 
vor allem durch die Angabe auf einem Plan von 
Beograd und Umgebung aus dem Jahre 1789 
(Klimenasyve Brun) und sodann auch durch die 
Angabe auf Seda’s Karte aus dem Jahre 1856 
veranlasst, wo die geographische Lage des 
Dorfes unter dem Namen Klimenta klar ver- 
zeichnet ist. Diese Lage des Dorfes Klimenta  
entspricht auch der geographischen Lage dieses 
Dorfes inbezug auf Nachbardorfer, verzeichnet 
in den Registern der Dorfer auf dem Gebiet von 
Beograd, aus den Jahren 1818, 1819 und 1822.

Das Dorf Cagljan (Cakljen, Cakljan) findet 
Erwàhnung in den türkischen Katasterverzeich- 
nissen aus dem XV I. Jh, und spàter finden wir

es nur auf den ôsterreichischen Karten und 
Planen des X V III. und X I X . Jh., aber allem  
Anschein nach verschwand das Dorf noch im  
X V III. Jh., denn in den genannten Registern  
aus den Jahren 1818— 1822 wird es nicht er
wahnt. Dank den ôsterreichischen Karten und 
Planen des X V III . und X IX . Jh., aber allem  
einheimischen Karten aus dem Ende des X IX .  
Jh. kann die geographische Lage des einstigen 
Dorfes Cagljan (Cakljan) genau festgestellt 
werden. A u f seine einstige Lage weisen auch 
die jetzigen Benennungen der Insel Cagljanac, 
des Baches Cakljan, und der »Cagljanac« oder 
»Cakljanac« genannten Quelle. Ausserdem  
scheinen auch gewisse materielle Spuren bei 
Veliko Selo die Meinung zu bestâtigen, dass sich 
das Dorf Cagljan (Cakljan) im Gebiet des Baches 
Cakljan, am nordlichen Rande des heutigen V e
liko Selo befand.

Wahrend man für die Dorfer Klim enta und 
Cakljan, die heute nicht mehr bestehen, mit 
Bestimmtheit behaupten kann, dass sie einst 
existierten, kann man von Saranka sagen, dass 
es als Dorf hôchstwahrscheinlich niemals existi- 
erte. Die bekannten und erreichbaren Karten  
und Plane von Beograd und Umgebung genau 
prüfend und den Beschreibungen der K riegs- 
situation in den austrotürkischen Kriegen auf- 
merksam folgend, und da er in keinem einzigen 
Werzeichnis der Dorfnam en im X IX . Jh. noch 
in der Tradition der Bewohner von ViSnjica, 
Veliko Selo und Slanci den Namen Seranka 
vorfand, entschied sich der Verfasser für die 
Voraussetzung, dass der N am e Seranka w ahr- 
scheinlich aus der falschen Benennung für »ба- 
rampov«, sarampô, sarampaû, sarampoîu, wie 
man anders »бапас« (Schanze, Graben) nannte, 
herrührt d. h. eine Art Kriegsobjekt entstanden 
im X V III. Jh. in der Nahe des Stützpunktes 
der Pontonbrücke, die von Panôevo über die 
Inseln Forkontumac, Stefanac und Cakljanac bis 
an das rechte U fer des Donauarms unweit der 
einstigen Lage des Dorfes Cagljanac führte. Also, 
allem Anschein nach existierte niemals ein Dorf 
namens Seranka in der Umgebung von Beograd.
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