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О ИШЧЕЗЛИМ СЕЛИМА И НАСЕЉИМА НА ПОДРУЧЈУ 
БЕОГРАДА*

1. РЕПИШТЕ

У давно ишчезла села и насеља на под- 
ручју Београда спада и Репиште. Међу- 
тим, док за многа таква села једва успе- 
намо да утврдимо где су ce налазила или 
то уопште не успевамо, дотле за иигчезло 
село Регшште тачно знамо где ce налазило, 
a приближно и до када je постојало. Ре- 
пиште je старо село. Шабановић га поми- 
ње y попису из 1528/30. године, што може 
да значи да je то село постојало и y XV  
Ееку, ако не и раније. Шабановић за село 
Репшите (Repiste) каже: „Не постоји одав- 
но, a налазило ce y Репишкој јарузи бли- 
зу села Жаркова, где и данас постоје два 
селишта, једно са једне, a друго са друге 
стране споменуте јаруге. Ту постоји једно 
врело које ce зове Репиште (Вид. Нико- 
лић, н. д. 975— 976)."1 Село Репиште Ша- 
бановић помиње и на страни 307 (попис из

* У Годишњаку бр. XXXV (1988), под на- 
словом Дољани констатовано je да ce не зна 
где je било село Доњи Дољани. Међутим, нак- 
надним рекогносцирањем долине Дољанског 
потока, благодарећи обавештењу Милана Јере- 
мића, утврђено je да ce село Доњи Дољани на- 
лазило на око два километра северозападније 
од Дољана (Горњи Дољани), ниже Јеремића 
кућа. На том месту, на простору око 70 X 70 
корака, недалеко од леве обале Дољанског по- 
тока, налазе ce површински трагови малтера и 
одломци керамике и камена. Простор одговара 
и броју од 8 домова и табија 8 колико за село 
Доњи Дољани наводи Шабановић на странм 37. 
Тако можемо рећи да су нам познати географ- 
с ј ш  положаји оба ишчезла села, и Горњег и  
Доњег Дољана.

2536) и 434 (попис из 1560). По свему суде- 
ћи, село Репиште je сигурно постојало до 
;фуге половине или до пред крај X V III ве- 
ка, јер ce помиње међу селима Београдског 
диштрикта Митрополије Београдске око 
1735 (Репииде), a наводи га и Лангер међу 
варошима и селима Београдског дистрикта 
i738 (Repistie)2. У  новијој литератури кра- 
так и тачан опис села Репишта дао je 
Ж ељко Шкаламера y иначе исцрпном 
чланку „Мапа једног дела Београдског ди- 
стрикта из 1721. године“ (Годишњак града 
Београда, књ. X V II, 1976, 52, 57). Т у  je на 
^едној карти приказан и тачан географски 
положај села Репипгга (Riippeste).

Да ли због свог географског положаја 
или због доста дугог постојања y близини 
оеограда, Репиште ce налази на више ау- 
гтријских карата из X V III века. Већ на 
Спшелвицовој карти из 1718, на путу од 
Железника ка Београду, налази ce убеле- 
жено место Rebisch са топографским зна- 
ком за насељена места. На истом положају, 
из истог времена, налазимо Репиште под 
именом RLbeoi Steco на Chanta geographica 
von dem Konigreich S e rv ies . . .  1 : 276000. 
Репиште као Repitschmdk налазимо и на 
карти Theatre de la Guerre dans le Royaume 
de Servie . . .  (1738). Уосталом, Репиште (Re- 
bitsch) као насељено место назначено je и 
y Попису пограничних нахија Србије по- 
сле Пожаревачког мира.3

Ако на картама којима располажемо 
лратимо шта je све уцртано на месту на 
гојем ce налазило село Репиште, задржа-
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ћемо ce y првом реду и највише на карти 
под насловом Марра eimes Theils von dean 
Belgrader District in Konigreich Servien. 
Auffgenommen und verfertiget, durch Joh. 
Andr. Zem izer und Fr. Kaÿser, Ingenieurs. 
Anno 1721. Mass Staab von Tansend Wiener 
K iaftem . Ha овој изврсно урађеној гео- 
графској карти, садржајем богатој и дра- 
'оценој за проучавање географије Београ- 
да и Србије y првој половини X V III века, 
село Репиште (Ripenstett) убележено je y 
самом изворном делу једног безименог по- 
тока који од свог изворишта отиче y Ма-

1. —  Репиште и Жарково на Церниц-Кајзеро- 
вој карти из 1721. године.

1 . — Repiste and Zarkovo in the Zerniz-Kaiser 
map, 1721.

киш. Поток истиче из једног озиданог из- 
вора y подножју венца који ce пружа са 
обе стране потока. У непосредној близини 
изворног дела потока запажамо четрнаест 
гопографских знакова за куће, од којих je 
тринаест на десној страни потока a један 
на левој. Нешто ниже, на левој страни по- 
1 ока, y подножју узвишења, налазе ce још 
четири топографска знака за куће, али 
нисмо сасвим сигурни да ли ce они односе 
на Репиште или на Жарково, мада су мно- 
го ближа Репишту. На узвишењу изнад 
самог извора уцртано je гробље, много ве- 
ће него оно y Жаркову, иако je Жарково

судећи по броју кућа било далеко веће се- 
ло. Са источне и западне стране тога вели- 
ког гробља налазе ce виногради, од којих 
je онај ближи Жаркову био много већи, и 
рекло би ce да je и припадао Жаркову 
(Scharckova). To закључујемо на основу 
података да je према попису из 1560. годи- 
не Репиште било задужено за 28 водара 
шире, a Жарково за 25. Оба села су пла- 
ћала дажбине и за винску бурад, и то Ре- 
пиште више. Будући да je овај западнији 
виноград био уз само село Жарково, од- 
војено једино живом оградом, a да на карти 
не лостоји неки други виноград на подру- 
ч ј у  Жаркова, закључујемо да je онај ис- 
точни виноград пршшдао Репишту, a онај 
западнији, односно северозападнији, Жар- 
кову. Из пописа 1560. године, односно из 
обавезних дажбина, сазнајемо чиме су ce 
ј ј ш  бавили становници Репишта осим га- 
јења винове лозе. Жител>и двадесет домо- 
ва, колико je Репиште имало 1560. године, 
сејали су пшеницу, јечам, раж, зоб и про- 
со, садили купус и црвени лук, садили бо- 
стан и конопљу, држали кошнице, гајили 
свиње, купили сено и набављали дрва.

Ваља додати да су нешто заиадније од 
^епишта и јужно од Жарковачког гроб- 
>ba, уцртана три озидана изворишта од ко- 
ј и х  настају три кратка т о к а , која ce не- 
далеко од изворишта спајају и као један 
отичу y Макиш. Ta три изворишта прика- 
-УЈУ изглед Белих Вода на почетку X V III 
Б ека . Око Реиишта je уцртано више путе- 
ра, од којих ce три најзначајнија готово y 
иотпуности поклапају са данашњим тра- 
сама путева, односно са улицама које од 
Жаркова преко Репишта и данашњег Ба- 
новог Брда воде y долину Топчидерске ре- 
ке према Царевој Ћуприји, или ce, идући 
од Жаркова и Репишта код данашње Чу- 
карице спајају са путем који од Оструж- 
нице води поред Саве, прелази Топчидер- 
ску реку при самом ушћу y Саву, односно 
y њен рукавац, и продужава даље за Бео- 
град.

Кад je реч о дужини трајања села Ре- 
пишта ваља знати да оно са различитим 
називима налазимо и на каснијим аустриј- 
ским картама, све до пред крај X V III ве- 
ка. Упадљиво je да Митесер, који je 1784. 
године посетио и описао Остружницу, Же- 
лезник и Жарково, и споменуо Беле Воде, 
не помиње село Репиште мада je, npeiMa

т т ф
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огшсу кретања, морао проћи поред самог 
села. Ово je утолико чудније, што на јед- 
ној карти управо из 1784. године, налази- 
мо уцртано село Reppiste одмах до Жарко- 
ва (Sdharkova), те бисмо могли закључити 
да je село Репиште постојало не само до 
1784, него можда и до 1791. године. He зна- 
мо сигурно шта je тих година било са Ре* 
пиштем, јер ce дешава да ce нека места 
налазе на картама јер су понекад карто- 
графи уносили неке податке према стари- 
јим картама не проверавајући да ли ти 
подаци заиста постоје. Но, неизвесност око 
Репишта постоји и због чињенице да тог 
села нема ни на Лидерскроновиј Ideal Каг- 
le des Theiles der Kônigredche Servien . . .  
(1783), већ je убележено само село Жарко- 
но (Scharkova). Могуће да je Репиште мо- 
жда расељено или уништено y аустро-тур- 
ском рату 1788— 1791. године. Да бисмо били 
уверенији да ли je тако могло бити, навеш- 
Иемо још неке војне карте из тих година. 
На пример, запажамо да Репишта нема на 
двема војним картама на којима су при- 
казани неки војни сукоби баш y 1788. го- 
дини, између осталог и код самог Жаркова. 
На занимљивој карти Plan der Cordons- 
-Streoke von Belgrad bis Safbresch (1788), 
Репиште није убележено мада je уз само 
Жарково забележено да je ту 27. маја 1788. 
дошло до једног сукоба између аустријских 
л турских јединица. Репиште није убеле- 
жено ни на карти Plan von der Gegend 
zwischen der Koliubara und Belgrad . . .  (1789). 
Означено je само Репишко брдо (Repische 
Berg). Нашу претпоставку, да село Репи- 
ште по свој прилици није постојало после 
1791. године, као да потврђује и једна вој- 
на карта Београда и околине (Desinè par 
Mac Dermott l ’anè 1791). Ha њој je између 
Жаркова (Scharkowo) и Топчидерске реке 
(Topsiezer ba.) уцртано Репишко брдо са 
врло добро приказаним Репишким потоком 
(без имена), али нема села Репишта. Само 
Репишко брдо (Repische В) налазимо и на 
више других војних карата из 1788. годи- 
не, па ако je на поменутој карти из 1784. 
године Repiste с правом означено као по- 
стојеће село, онда би то, рекли бисмо, био 
последњи картографски податак о постоја- 
љ у села Репишта. Од других карата с кра- 
ј& X V III века ваља сигурно споменути и 
ону под насловом Plan von der Gegend urn 
Belgrad bis Semlin und Bolées lângst dem

rechten Ufer des Don au und Sau Flaisses. 
На њој такође нема села Репишта; чак ни- 
је уписан ни назив Репишког брда, мада 
je оно шрафама доста добро приказано. 
Оно што на њој налазимо y вези са селом 
Репиштем јесте назив Kralieva Csesma. Taj 
назив je  уписан сасвим приближно тамо 
где je на Церниц-Кајзеровој карти y селу 
Репишту уцртан озидани извор. Тај извор, 
опет озидан, уцртан je и на овој, са раз- 
'шком што je овде дато и име извора: 
Kra'lieva Csesma. И на овој карти од тога 
извора отиче један поток и то директно y 
рукавац Саве између десне обале и Аде 
Циганлије. Изнад Краљеве чесме убеле- 
жен je један пут који од Жаркова води 
на Цареву Ћуприју (Czareva Csuipria). Тра- 
са тога пута приближно одговара траси ко- 
ју сачињавају садашње улице Репишка, 
Жарковачка, Благоја Паровића и Пожеш- 
ка, која поред хиподрома избија на Царе- 
ву Ћуприју. Назив Краљева чесма сигур- 
но je интересантан, јер нас наводи на по- 
мисао да je врло стар, можда исто толико 
стар колико и село Репиште. Ако je на- 
зив дат по неком од српских краљева, он- 
да би ce могло помишљати и на крај X III  
гли  на почетак X IV  века.

Од некадашњег села, по свему судећи 
плодоносног и богатог, остала je само че- 
сма, односно извор, и неколико полуразру- 
шених кућа дуж зелене долине кроз коју 
ce и данас с муком пробијају воде Репи- 
шког потока отичући y Макиш, односно y 
иаплавину која ce на секцији Д.2 Авала, 
1:75000, назива Репишко окно. За њега Бо- 
гић каже: „Мјесто y атару села Жаркова 
y Макишу. Ту утјече вода из Репишта. 
Мјесто je подводно и има y њему патака 
и гусака дивљијех“ 4. За сам извор Богић 
па истој страни каже: „Репиште, јак и вр- 
ло добар извор y атару села Жаркова на 
сјеверној страни y једној дубокој долини 
j1 о к о  њега добре њиве и баште. На по- 
току, који постаје од овога извора, мељу 
иоденице“ .

Некадашња Краљева чесма, са које су, 
по причању неких мештана, још до пре 
40— 50 година узимали бистру и укусну 
воду за пиће и y њеној близини прали веш, 
сада je  полузатрпана шутом, ђубретом и 
другим отпацима, али из ње још увек ис- 
тиче вода, једва и мутна, загађена свако- 
јаком прљавштином и зарасла y коров. О-
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на ce тешко пробија кроз читаве громаде 
набацаног камеша и разног ђубрета, и по- 
лако отиче кроз исто тако загађено и ве- 
ома сужено корито некадашњег, по свему 
судећи, широког и зеленилом окруженог 
Регшшког потока на чијим су водама до 
пре нешто више од сто година клопарале 
воденице. По ономе што je од тога потока 
остало, као и по остацима н>ива и воћља- 
ка с обе стране његовог корита, све до 
надвожњака код Јулиног брда, није тешко 
замислити каква je то прекрасна долина 
била. Њиве и баште о којима још и Богић

нису археолошки истражени. Много тога 
tie ишчезло и ишчезава тако рећи иред 
иашим очима, a да не стижемо благовре- 
мено да проучимо њихову вредност и зна- 
чај за историју, или бар сачувамо ранију 
слику простора које ce оправдано или не- 
оправдано уклапа y модерно велико насе- 
ље. У тој грозничавој журби да старо за- 
менимо новим, чини нам ce да je чак и на-

2. —  Долина потока Репиште —  поглед од на- 
сипа према вијадукту и Јулином брду (1988).

2. —  Va lley  of the Repiste brook —  v iew  from  
the bank toward the viaduct and Iulino Brdo 

(1988).

прича, сада cy и саме запуштене и полако 
нестају потискиване огромном гомилом ка- 
мења и разног шута који ce злокобно над- 
висио над овом недужном зеленом оазом, 
коју je човек удружен са природом него- 
вао вековима.

Старији мештани y близини репишке 
јаруге памте да ce изнад извора налазио 
један повећи крст. Да ли je то био остатак 
некадашњег гробља које ce баш ту нала- 
зило, или je тај крст означавао неки ста- 
ри запис будући да Репиште није имало 
цркву, као што je, изгледа, имало Жарко- 
во на свом гробљу? He знамо шта je y пи- 
тању, јер ни старо село ни његово гробље

3. —  Долина потока Репиште — поглед са вија- 
дукта према насипу и Краљевој чесми (1988).

3. —  Valley o f the RepiSte brook — v iew  from 
the viaduct toward the bank and K ing ’s Fount

ain (1988).

зив Репиште погрешно означен на најно- 
вијим плановима Београда. На њима je то- 
поним Репиште убележен ближе подруч- 
ју  Жаркова, док су на свим старим карта- 
ма и Репишко брдо и село Репиште са Ре- 
пишким потоком били посебни географски 
објекти, сасвим одвојени од села Жарко-
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4. — 

4. —

Репиште — стари извор. Краљева чесма 
(данас).

RepiSte — the old spring. King’s Fountain 
today.

ва. Ha њима je  Репишко брдо захватало 
простор између Репишког потока, Макиша 
и реке Саве, затим леву обалу Топчидер- 
ске реке све до дубоке и широке увале ко- 
ја ce од гребена Кошутњака и Хајдучке 
чесме пружа до пруге Београд— Ниш. Про- 
стор између Топчидерског гробља и споме- 
нуте увале, који ce данас назива Кошут- 
њак, y  старо време био je део Репишког

брда. To што Богић каже да je извор Ре- 
пиште y атару села Жаркова je зато, што 
је нестанком села Репишта атар Жаркова 
проширен и на, y своје време, ненасељен 
горњи део данашњег Бановог Брда. Уос- 
талом, описујући детаљно границе атара 
села Жаркова, наводећи притом бројна 
„звана места“ y оквиру тога атара, Богић 
каже: „Границе атару су: од истока мје- 
сто Голо Брдо до атара Топчидерскога, од 
запада Макиш поред Саве, од југа Петло- 
во Брдо до атара Железника a од сјевера 
Царева Ћуприја до Топчидерског атара“ 5. 
Да je каснији атар села Жаркова захва- 
тио и део атара некадашњег села Репишта 
сведочи и то што ce међу многим „званим 
местима“ y атару села Жаркова наводе и 
1‘оло Брдо, Репишко окно, Репиште, Чука- 
рова чесма и др. За Голо Брдо Богић (137) 
каже: „ . . .  велико узвишено мјесто под њи- 
ма y атару села Жаркова према Биогра-

ду. Неки га зову и Баново Брдо с тога 
што има ту земљу и кућу г. Матија Бан 
из Биограда, који опет зове то место Ба- 
новац“ .

Пошто тачно знамо где je  било село 
Репиште и шта ce звало Репишко Брдо 
пре него што je преовладао назив Баново 
Брдо, произлази као најправилније реше- 
ње да ce на савременим плановима Бео- 
града називом Репиште обележи простор 
између Реггишког потока, садашњег спорт- 
ског центра ,,Кошутњак“ и центра ДИФ-а, 
a не онај део на којем je сада назив Ре- 
пиште. Тако бисмо имали називе оним ре- 
дом како су и настајали на некадашњем 
Репишком Брду: Горњи део би био озна- 
чен као Репиште, средњи као Баново Бр- 
до, a доњи као Чукарица.

2. ПРОКОП

За разлику од бројних ишчезлих села 
на подручју Београда, до сада разматра- 
1шх, Прокоп није село, већ једно по мно- 
гочему особено насеље, можда јединствено 
y свету, како по свом географском поло- 
жају, по томе како je настајало и настало, 
no својој унутрашњој структури, урбанис- 
тичком изгледу, по обиму и времену по- 
стојања, тако и по томе како je  и којим 
поводом ишчезло.

За многе Београђане који не знају где 
ce налазило насеље Прокоп и како je оно 
изгледало, да одмах кажемо да ce Прокоп 
целим својим обимом налазио на месту на 
којем je данас железничка станица Бео- 
град— Центар, a само делимично и на про- 
стору недавно проширене Београдске ин- 
дустрије пива (Бип). Иначе, кад помињемо 
географски положај Прокопа не можемо a 
да не кажемо неколико речи и о положају 
и границама Топчидерског брда, јер je на- 
сеље Прокоп и настало прокопавањем јед- 
ног дела Топчидерског брда на његовој се- 
верној страни. Прокопавањем тога дела 
Топчидерског брда настала je  једна ретка 
и свакако занимљива појава. Ево због че- 
га. На свим картама и плановима Београда 
и његове околине границе Топчидерског 
брда биле су ове: са севера долина Мокро- 
лушког потока, са истока Бањички поток, 
са југа брдо Дедиње и делимично Бањич- 
ки вис, са запада долина Топчидерске ре- 
ке и са северозапада долина реке Саве из-
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међу ушћа Топчидерске реке и ушћа Мо- 
кролушког потока. Међутим, настанак 
Прокопа везан je првенствено, за исуши- 
вање Баре Венеције ради изградње прве 
железничке станице y Београду, те нам ce 
чини да ће бити корисно да нешто каже- 
мо и о такозваној Бари Венецији, поготову 
што су мишљења о њеном настанку и про- 
странству различита и често нетачна.

Као што ce углавном зна, некадашња 
Бара Венеција била je наплавина и моч- 
Еара која ce највећим делом налазила на 
простору данашње главне железничке ста- 
нице. Њ ен положај Анатол Груђински о- 
писује овим речима: „Бара je обухватала 
велики простор, почев од места где ce са- 
да налази хотел ,,Бристол“ (у Карађорђе- 
рој улици) па све до ушћа Топчидерске 
реке y Саву. Простор je био ограничен при- 
ближно садашњом улицом Гаврила Прин- 
ципа, Сарајевском и Булеваром војводе 
Мишића. Са друге стране пружала ce све 
до Саве.

Према томе, „Бара“ je заузимала про- 
стор садашње Карађорђеве улице, станич- 
пог трга, улицом Слободана Пенезића, це- 
локупну површину садашше железничхе 
станице и станичних колосека, Сајмиште 
и пружала ce скоро до Топчидерске реке“ .6

He знамо када je настала Бара Вене- 
ција. Према старијим картама и планови- 
ма Београда знамо са*мо да je y X V III веку 
постојала и под именом Црни Луг. Груђин- 
ски наводи да je тај терен називан ,,у ста- 
ро време „Циганска бара“ , a да je касније 
добио назив ,,Бара Венеција“ , како je ба- 
ру крстио неки духовити Савамалац. Пр- 
вобитно име „Циганска бара“ дошло je 
због тога, што су ту становали сиромашни 
Цигани“ .7

Међутим, ако je тешко утврдити када 
те Бара Венеција настала, када су ce по- 
јавили горњи иазиви и да ли су, можда, 
истовремено постојала два назива, рецимо 
,.Црни Л уг“ и „Циганска Бара“ , као да ни- 
јс тешко утврдити одакле ce и докле пру- 
жао тај поплављени простор, и како je на- 
стао. На први поглед, рекло би ce да je та 
баровита површина настала изливањем во- 
де из корита реке Саве и можда доњег то- 
ка Мокролушког потока и да je ниво во- 
де y бари зависио највише од нивоа реке, 
али нам пажљивији поглед на неке ста- 
рије карте и планове казује, да je између

обода баре и корита реке Саве увек водио 
из доњег града један веома важан пут, нај- 
чешће називан „Шабачки пут“ . Тај пут je 
свакако увск био насут. Осим тога, ни на 
једној карти није приказано да je вода из 
Баре била y директној вези са водом y ко- 
риту реке Саве. Зато нам ce чини да je 
Бара Венеција настала с једне стране зато 
што je њено дпо било нешто ниже од ни- 
воа реке, те je вода из Саве, особито y вре- 
гле већег водостаја, подземним шупљинама 
отицала y ту депресију. С друге стране, иа 
више старијих планова Београда, од краја 
X V II до средине X IX  века, јасно ce запа- 
жа како ce са београдског гребена, почев 
негде од данашњег хотела „Б алк ан “  и Зе- 
леног венца, све до трга Димитрија Туцо- 
г<ића, вода сливала према простору нека- 
дашње Баре Венеције, свакако y време 
гишних периода, посебно y пролеће и y 
јесен.

Што ce, пак, тиче простора и обима Ба- 
ре Венеције мишљења су различита. Врло 
je вероватно да обим Баре Венеције није 
био увек исти. Он je зависио било од ни- 
воа Саве или од водених талога који су 
ce сливали са гребена Београда према за- 
надној страни. Вероватно су зато карто- 
графи различито приказивали не само во- 
денс сливове са београдског гребена, већ и 
сам простор и обим Баре Венеције. Анатол 
Груђински je приближно добро ограничио 
тај простор, али бисмо рекли да je и он, 
описујући дужину баре, непотребно поме- 
пуо Топчидерску реку. Бара Венеција ce 
no свој прилици није никад простирала до 
близу корита Топчидерске реке при њеном 
ушћу y Саву. На плану Београда под на- 
словом Umgebung von Semi in, к о ји  je  pe- 
продукован ирема основи из 1881, a допу- 
њен 1898. године (Р. 1:25000) Venezia bara 
je на једном узаном простору одмах иза 
станичних колосека. Слично je и па јед- 
ном плану Београда из 1886 (1:12000) на 
којем, на некадашњу Бару Венецију под- 
сећа назив , ,В а г а “ . Сви описивачи вели- 
чине Баре Венеције као да су заборавили 
да je између корита Топчидерске реке и 
западног обода Баре Венеције још од пам- 
тивека, све до наших дана, постојало ко- 
рито Мокролушког потока, и да ни на јед- 
ној карти није назначено да je тај поток 
при ушћу y Саву текао кроз неки барови- 
ти простор. Шта више, на неким картама
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јасно запажамо с обе стране потока, при 
самом ушћу, једно циганско село. На свим, 
и старијим и новијим картама, Мокролуш- 
ки поток приказан je са сасвим јасним из- 
двојеним током као десна притока Саве из- 
међу Топчидерске реке и Баре Венеције. 
Ии на једној карти Мокролушки поток ce 
пре утока y Саву, одмах лево од старог 
железничког гвозденог моста, не разлива. 
Заблуда да ce Бара Венеција пружала све 
до близу ушћа Топчидерске реке, потиче 
пероватно отуда што ce чак и тридесетих 
година овог века дешавало да je простор 
садашњег Београдског сајма, чак и део ко- 
ловоза данашњег Булевара војводе Ми- 
шића, од некадашње сењачке пијаце до 
близу бивше фабрике кожа, бивао поне- 
кад поплављен. To, међутим, није имало 
никакве везе са нивоом и простирањем 
Баре Венеције, која je не само Мокролуш- 
ким потоком, већ и насипом изнад нека- 
дашње фабрике хартије Милана Вапе би- 
ла сасвим одвојена од мочварног терена 
ira месту садашњег Београдског сајма. По- 
времене воде на том простору настајале 
су из сасвим других разлога, a најчешће 
су ce појављивале после великих киша и 
топљења снега на стрмим падинама Сења- 
ча. Иначе, последњи остаци Баре Венеци- 
је уклоњени су када су завршене Ложио- 
ница и Окретница за локомотиве. Још и 
половином треће деценије овог века, на 
простору y близини нове ложионице и 
скретнице било je доста воде те су ce ту 
y летњим данима купали многи грађани 
и младеж са Сењака, из Прокопа и Јата- 
ган Мале. Тај простор, као и онај између 
железничких колосека и Саве до око 1930. 
године био je сасвим исушен и на њему ce 
сдмах појавило неколико мањих неуређе- 
ких фудбалских терена. Дакле, од почетка 
насипања Баре Венеције до њеног потпу- 
ног исушивања прошло je близу пола века.

О самом почетку радова на насипању 
каснијег станичног простора, о подизању 
насипа према железничком мосту на Сави,
о изградњи моста и постављању колосека 
постоји веома оскудна документација, тако 
да кисмо сигурни да ли су земљани радо- 
ви почели јуна 1882. или још јула 1881. 
године.8 Углавном, почело ce са насипањем 
бројних и водом испуњених удубљења, a 
онда je наставл>ено са систематским наси- 
иањем и нивелисањем целог простсра пре-

двиђеног за станични комплекс. За наста- 
нак Прокопа свакако je занимљива и зна- 
чајна једна забелешка y којој je загшсано: 
,,Од тог места беше направљен један мали 
колосек до оног брда иза пиваре Вајфер- 
тове (данашњи „Прокоп“ , прим. А. Г) ода- 
кле je  ношена земља за насипање баре 
Венеције и грађење железничког колосе- 
ка главне пруге. Овим колосеком саобра- 
1;ала je мала локомотива предузимача Co
pea са материјалним возовима"9. И данас 
при улазу y простор железничке станице 
Београд— Центар постоји једно удубљење 
које je, рекло би ce, последњи видљив траг 
једног од оних удубљења од којих je запо- 
чето пркжопавање тога дела Топчидерског 
Прда.

Као што je већ напоменуто, настанак 
гасеља Прокоп y непосредној je вези са 
положајем и простором Топчидерског бр- 
да. Управо, све до почетка радова на про- 
копавању, појам Топчидерског брда одно- 
сио ce и на онај део, који ce према северу 
пружао све до корита Мокролушког пото- 
ка, што значи да je обухватао и простор 
гоји ce данас зове Малешко Брдо. Овај 
назив je настао средином треће деценије 
обог века када су ce на том делу појавиле 
улице Прокупачка (горн>и део), Гучевска, 
Л. Сочице, Лабска и Малешка. Пошто je 
Малешка улица била средишна, мада je на 
почетку допирала само до некадашње ка- 
фане „Авала“ (зграда и данас постоји), ве- 
роватно je no њој читав тај део постепено 
добијао назив Малешко брдо, и тај назив 
je и данас на свим савременим плановима 
Београда. Мештани су га још од почетка 
касељавања називали само „Брдо", свака- 
ко за разлику од удубљења y  којем je на- 
стао и развијао ce Прокоп. Тако je настан- 
ком Прокопа и Малешког брда назив Топ- 
чидерског брда био y ширину сужен за 
безмало једну трећину његовог ранијег 
простора. Но, кад помињемо ову ретку и 
занимљиву појаву, везану за промену оби- 
ма назива Топчидерског брда, да подсетимо 
да ce тих година појам овог брда сужавао 
'Л према простору између ушћа Топчидер- 
ске реке и ушћа Мокролушког потока, a 
видећемо да je слично било и према Деди- 
њу. На простору између доњег тока Топ- 
"идерске реке и доњег тока Мокролушког 
иотока, појам Топчидерског брда сужаван 
je настанком Сењака и Ђурђевог брда. Већ

53



Р Е Љ А  Н О В АКО В И Ћ

па неким плаповима Београда из 1922. го- 
дипе назив Топчидерско брдо убележен je 
само између садашњег Булевара војводе 
Путника (некадашњи Топчидерски друм) и 
Бањичког нотока, док je простор између 
Топчидерског и Шабачког друма (данас 
Булевар војводе Мишића) на оновременим 
плановима означаван називом Сењак (да- 
иашњи стари Сењак) и Ђурђево брдо. Та- 
мо где ce на плановима двадесетих година 
овог века јавља назив Сењак, на Бешиће- 
вом плану из 1893. године налазимо назив 
„Веоградски виногради“ , док je Ђурђево 
брдо чак и на Сучићевом Регулационом 
плану из 1927. године означено на просто- 
ру око садашљих улица Сењачке, Ситнич- 
ке, Куршумлијске, Штипске, Козјачке и 
Сувоборске. За Ђурђево брдо зчамо си- 
гурпо да je као назив посгојало још 1918.
I одине и то судећи не само по оновреме- 
ним плановима, гзећ и по Београдским но- 
винама од јануара 1918. и касније, y који- 
ма je објављено да ce y XV  Котару издају 
к.арте за брашно и месо на Ђурђевом бр- 
ду, односно y улицама I— V III. Ваља, ме- 
ђутим рећи да састављачи планова Бео- 
града чак ни до 1930. године нису били 
доследни y обележавању простора Топчи- 
дерског брда. Ипак, постепено je преовла- 
дало обележавањс тога назива само на 
иростору између садашњег Булевара вој- 
воде Путника и Дедиња. Требало би има- 
ти y виду да je временом појам Топидер- 
ског брда сужен и према југу, према Де- 
дињу. На већини старијих карата je Де- 
диље (Dedina, Dedina Berg, Dedino brdo) 
обухватало само узвишење између Лисич- 
јег потока, Топчидерске реке, данашње у- 
лице Теодора Драјзера, изворног дела Ба- 
њичког потока и Бањичког виса. Строго 
узев, старо Дедшве обухватало je само два 
истакнута узвишења на којима су y своје 
време подигнути дворови краља Алексан- 
дра и кнеза Павла. Временом, појам Деди- 
ња обухватио je према северу и део Топ- 
чидерског брда.

О Дедињу и Топчидерском брду корис- 
ка запажања налазимо и y књизи Божи- 
дара Тирнанића, Београд за почетнике, Бе- 
оград 1983. Ево, на пример, шта Тирнанић 
каже поводом проширења иојма Дедиња: 
,,Када je наврх Дедиња саграђен краљев- 
ски двор, богати снобови нагрнули су y 
том правцу. Многи снобови с Топчидерског

брда почели су тада и свој део да називају 
Дсдињем, јер им je овај други назив зпу- 
чао отменије. Неки су име Дедиње натегли 
све до Топчидерске звезде, a неки га за- 
вукли чак до ,,Мостара“ . Тако, дакле, не- 
споразум на који ce жали читалац Јанко- 
вић не датира одскора него je стар скоро 
пола века. Никада, разуме ce, није касно 
да ce неспоразум рашчисти“ 10.

Пастанак Прокопа, међутим, није везан 
само за географске просторе Топчидерског 
брда, Сењака и Баре Венеције, већ и за 
Мокролушки поток, па и за Јатаган Малу. 
Могло би ce рећи да je део долине Мокро- 
лушког потока од гшдножја Гучевске ули- 
це до некадашње Вајфертове пиваре и ка- 
фане ,,Мостар“ најнепосредније везан за 
пастанак Прокопа и живот y њсму. Про- 
копаваше Топчидерског брда на тој стра- 
ни и постављап>е привремене нруге за од- 
ношење земље на простор Баре Венеције 
започето je нсдалеко од Мокролушког по- 
тока и тадашљег зида пиваре, на месту 
где су касније подигнути станови, такозва- 
ни инвалидски и општински на којем ce 
л данас види остатак земљаног мајдана y 
дну данашње Малешке улице са десне 
стране, где су ce и дуго после првог свет- 
ског рата одржале две веће рушевине не- 
кадашњих грађевипа зиданих од чврстог 
материјала (камен и цигља), можда осга- 
так пословних зграда y време обимних ра- 
дова на прокопавању и одношењу земље. 
Улазак возилима y Нрокоп био je могућ 
само из три правца од којих су два водила 
преко Мокролушког потока, a један из 
правца садашњег стадиона ЈНА и горњег 
дела Прокупачке улице, односно од саста- 
ва Гучевске и Прокупачке улице. На Мо- 
кролушком потоку, уз сам крај тадашње 
Вајфертове пиваре, постојао je y том делу 
један чврсти мост преко којег je најпре од- 
вожепа земља a касније био главни при- 
лаз и улаз y Прокупачку улицу и y сам 
Прокоп. Тај мост je био веома значајан за 
Прокоп. Преко њега су највећим делом о- 
државане саобраћајне и привредне везе 
Прокопа са осталим деловима Београда, 
најире са Јатаган Малом a затим и са ве- 
ликом саобраћајном раскрсницом код ка- 
фане „Мостар“ . Уз сам мост, на десној о- 
бали потока, налазила ce кафана „Кантина 
код колоније“ , a уз њу једна омања пека- 
ра, бакалница и месарница. Мада су сви
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ти објекти били на десној страни Мокро- 
лушког потока, сматрало ce да y првом ре- 
ду припадају Прокопу.

Мокролушки поток, значајни водени ток 
за становнике Јатаган Мале, „Брда“ и Про- 
копа настао je  од састава неколико мањих и 
већих водених токова: Мокролушког, Чу- 
бурског, Кумодратпког, Башичког и неколи- 
ко д р у т х  мањих потока, који су ce са гре- 
бена и стрмих падина Београда сливали и 
стицали y пропшреној долини на просто- 
ру данашњег Трга ослобођења (некадаш- 
ње Топовске шупе). Одатле je под именом 
Мокролушког потока (понекад и Кумодра- 
шког) вода релативно мирним током оти- 
цала између Јатаган Мале и ,,Брда“ , a за- 
тим текла готово дуж самог зида некадаш- 
ње Вајфертове пиваре и некадашње вели- 
ке фабрике канализационих цеви (пору- 
шене y току првог светског рата), потом 
испод великог моста y доњем делу Топчи- 
дерског друма, па испод данашњег Буле- 
вара војводе Мишића и поред фабрике 
хартије Милана Вапе, са десне стране, о- 
тицала дуж железничког насипа и слива- 
ла ce y Саву одмах с леве стране старог 
гвозденог железничког моста. Мокролуш- 
ки поток je и поред кривудавог корита и 
тока текао релативно мирно. Поплаве су 
y овом делу биле врло ретке. Становници- 
ма Јатаган Мале, садашњег Малешког бр- 
да и Прокопа, равница којом je текао Мо- 
кролушки поток била je увек пријатна зе- 
лена долина и важна саобраћајница. Не- 
ретко, Мокролушким потоком, местимично 
широким и до три-четири метра, текла je 
и бистра вода y којој су ce могле видети 
и рибице. Кад би из фабрике шпиритуса 
Вшетачког (све зграде постоје и данас) би- 
ле испуштене отпадне воде Мокролушки 
поток je извесно време отицао мутан и 
оштрог (непријатног) мириса, a онда би јед- 
но време опет преовладала бистрија вода, 
која je долазила са мокролушких, чубур- 
ских, кумодрашких и бањичких висова и 
падина.

Само насеље Прокоп било je јединстве- 
но како по свом положају и постанку тако 
и по својој структури, урбанистичком из- 
гледу, односно по разноврсности и изгледу 
стамбених зграда. Тај његов особени поло- 
жај и изглед донекле je још 1933. године 
описао А. Б. Херенда: „У  Топчидерском 
брду отвара ce пространи кратер. Његове

ивице правим углом руше ce y дубину, вер- 
тикално, до петнаест и двадесет метара. 
Кратер није вулкански и његови зидови 
нису од мрке лаве, него жути и црвени од 
раскопане земље. У  стрмим зидовима про- 
клијало je и израсло зелено дрвеће. Доле, 
y дубини, легло je људско насеље. Са ве- 
лике висине виде ce црвени кровови и чет- 
вртасте засађене баште, оивичене дрвеним 
плотовима. A  уз стрмените брегове наслони- 
ле су ce такође кућице, зариле ce зидовима 
y земљу, a крововима ce заплеле y дрвеће.

5. —  Главна улица y горњем делу Прокопа y 
току расељавања. На ивици „Брда“ je горњи 
део Прокупачке улице. При дну je зграда бив- 
ше фабрике ималина и основне школе, a сас- 

вим y дну су зграде БИП-а (1971).

5. —  Main street in the upper part of Prokop in 
the course of evacuating inhabitans. The upper 
part of Prokupaéka Street is at the border of 
»Brdo«. At the bottom, the building of the then 
shoe polish factory and elementary school and 
quite at the bottom the building of the brewery 

(1971).

Примитивне степенице препотопских 
л>уди, усечене y земљу воде са високих и- 
вица y провалију кратера, који није настао 
померашем земљине утробе . . .  Земљом ис- 
копаном из тог кратера засута je Бара Ве- 
неција” .11

Ова заиста „најчуднија београдска на- 
сеобина“ , чију je слику Херенда доста јед- 
ноставно и непотпуно описао, није настала,
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како он каже „гтре десетнну година“ , већ 
ce први њени становници појављују одмах 
после 1918. годинс, убрзо после завршетка 
првог светског рата. По сећашу Јована Ма- 
ринковића, први су своје куће y Прокопу 
подигли љегов отац Милош Маринковић, 
појнодржавни мајстор поткивач, a затим 
Мита Милићевић, бербсрин, и Панта Илић, 
рентијер из Рипша. Te прве куће подигну- 
те су y горњем делу Прокопа, на западној 
падини Малешког брда, a затим je доста 
брзо попуњен и остали простор од садаш- 
њег тунела према цснтралном делу данаш- 
ње железиичкс станице Београд— Центар. 
Негде од 1922. године насељс je почело да 
ce шири и преко брсжулжастог средњег 
дела и врло брзо ce проширило надомак 
стапова Министарства социјалне политике. 
Тиме je  насеље Прокоп углавном било за- 
вршсно, јер су до 1922. године већ били од 
чврстог материјала изграђени такозвапи 
Инвалидски, Општински и станови Мини- 
старства социјалне политике. Настанак 
горњег и средњег дела Прокопа донеклс je 
добро описао поменути заслужни хроничар 
Херенда. Уз већ наведени опис додајемо и 
ове његове речи написане према казиван.у 
једног староседеоца: . Прилазили смо
усрсд ноћи, опрезно, шуљајући ce дуж ко- 
рита потока, да кас нико не примети, но- 
сећи сав материјал на леђима. Грозничаво 
би легли на рад. До јутра je кућа морала 
да буде готова и под кропом, иначе поли- 
ција би све зидове порушила до темеља. . . 
Самим тим постајали смо сопственици. 
Плаћали смо само казне за бесправно зи- 
дање: од сто до пет и осам стотина дина- 
ра. Но, боље je било и то него ли остати 
без крова“ 12. Мада je ово што je Херенда 
записао било тачно, ваља рећи да je било 
веома различитих случајева. Ми очевици 
бшш смо y више махова сведоци када су 
појединци већ y први сумрак почињали да 
побијају коље чекићима обавијешш гумом 
и да повезују греде-носаче журећи да што 
пре све то укрсте при врху и на брзину 
прекрију даскама или којим другим мате- 
ријалом, најчешће тер-папиром. Сав овај 
посао успевао je највише благодарећи ра- 
стреслтој подлози на којој су овакве ку- 
ћице подизане без велике буке. Кад би на- 
ишли жандарми ,,зидови“ су најчешће још 
били празни, али je ,,кућа била под кро- 
вом“ са обавезним заставама, пешкирима и

окаченим флашама ракије. Неизбежне ра- 
справе и свађе између жандарма злоглас- 
ног полицијског писара Соколовића (и дру- 
гих службених лица) и „власника" кућа 
много пута су завршаване уз здравицу и 
радост ,,кућевласника“ и очевидаца. Так- 
ве на брзину подизане куће брзо су осва- 
јале простор и ново насеље ce, како je ре- 
чено, све више приближавало зградама 
Министарства социјалне политике. To ши- 
рење престало je кад je између њих остао 
само простор за ширу стрму стазу која je 
преко тог средишњег дела Прокопа пове- 
'швала насеље на ,,Брду“ са колонијом Ми- 
нистарства саобраћаја или, како смо je о- 
бично називали, ,,Жслезничка колонија“ , 
која ce палазила некако близу ивице Топ- 
чидерског брда, одмах изнад Прокопа. Да- 
пас je тај простор дубоко прекопан и из- 
дубљен и налази ce y склопу железничке 
станице Београд— Центар, односно „Про- 
коп“ , али je била ближе садашњем сешач- 
ком тунелу.

Изнад Прокопа, односно y Прокупачкој 
улици, између Првог и Другог Прокупачког 
сокачета, и данас постоји зграда зидана од 
чврстог матсријала. По казивању Жике 
Миколића, дугогодишњег благајника др- 
жавне Маркарнице, који je имао кућу уз 
сам зид поменуте зграде, та зграда je по- 
дигнута још 1905— 1907. године, дакле пре 
ластанка Прокопа. Зграда има више оде- 
љења, велики подрум, високи партер и пр- 
ви спрат. Николић мисли да je подигнута 
средствима из Француске. Првобитно je, 
каже, коришћена као фабрика ималина и 
коломајза, a власница je, вели, била го- 
спођа Сузана из Париза. Фабрика je ради- 
ла од 1908. до краја 1922. године и y н>ој 
je било запослено 8— 10 радника, претежно 
жена и девојака.

Међутим, по сећању Миљка Јевтића, 
једног од најстаријих живих становника 
Прокопа, та зграда je подигнута још y вре- 
ме кад je француско друштво Бемц или 
Бенц (не сећа ce тачно) почело да проко- 
пава тај део Топчидерског брда и да одно- 
си земљу на Бару Венецију. Кад je дру- 
штво престало да ради, y тој згради су, 
каже, две сестре Францускиње отвориле 
фабрику ималина, која je радила све нег- 
це до после 1918. године када су власнице 
оставиле сву механизацију и отпутовале из 
Југославије. Убрзо по њиховом одласку y
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тој згради je отворена основна школа бу- 
дући да су и Прокоп и „Брдо“ већ увелико 
били насељени. Дакле, мада ce казивања 
двојице савременика донекле разликују, 
чини ce да je ова, и данас чврста зграда, 
подигнута још y  време насипања Баре Ве- 
нецје, те излази да je старија и од прве 
железничке станице y Београду. По кази- 
вању савременика, као зграда основне шко- 
ле служила je од двадесетих година све 
до 1960— 62. (са изузетком 1941— 1944. када 
су y њој били Немци). Као први директор 
школе y сећању мештана остао je учитељ 
Миленко Вићентијевић. Почетком 1963. y 
овој je згради отворена Средња метеоро- 
лошка школа која je радила неколико го- 
дина, док je основна школа за ђаке из Про- 
копа, са „Брда“ , из Јатаган Мале и сусед- 
них улица отворена y Хумској улици (ос- 
новна школа „Војвода Мишић“ ). Данас je 
y старој зградн штампарија ,,Нова Просве- 
та“ са канцеларијама и неколико станова. 
Дворишна зграда je каснијег порекла.

У  међувремену je Прокоп 1928/30. го- 
дине, добио улично светло, што ce припи- 
сује шшистру Божи Максимовићу, званом 
„Кундак“ , који je на збору код „Мостара“ 
обећао грађанима да ће им увести светло 
ако га изаберу за посланика.

Посматрајући из дана y дан ово проши- 
рење Прокопа са истока према западу, ра- 
није већ насељени најмлађи становници 
некако су с тугом пратили како готово 
преко ноћи ишчезава валовити травнати 
простор испод стрмих обронака, који je го- 
динама био идеално поприште борбених и 
неуморних игара и такмичења y брзинм и 
смелости, али су истовремено осећали и не- 
ко задовољство кад би ce на врху укрште- 
них кровних греда залепршале заставе и 
пешкири, јер je  то био знак да су „грађе- 
винари“ успели. Тек касније смо сви боље 
схватили колико je та грчевита борба за 
простор и опстанак била преча од нашег 
себичног задовољства. Уосталом, тих годи- 
на je на још увек ретко насељеном ,,Брду“ 
т-» y долини Мокролушког потока било за 
млађи свет простора на претек.

Тако je негде од 1918. до 1923— 24. го- 
дине насељавање Прокопа било углавном 
завршено. Остала je само она доста широ- 
ка и стрма падина изнад станова Мини- 
старства социјалне политике и општинских 
и инвалидских станова. Ту су и неколико

година после завршетка насељавања два 
омања стада оваца мирно пасла бујну тра- 
ву допуњујући тако наизглед идшшчну 
слику овог ионако шароликог насеља. За 
тих неколико година настало je y горњем 
и средњем делу Прокопа насеље без икак- 
вог урбанистичког плана, без водовода и 
канализације, али je ипак y том наизглед 
хаотичном нереду поштозано правило да 
ce до сваке кућице, y многим случајевима 
биле су то праве уџерице, могло доспети 
без великих тешкоћа. Од главне улице ко-

6. —  Део исељених станова Министарства со- 
цијалне политике. Десно je улаз ових станова, 
лево je део „Брда“ a no средини Прокупачка 

улица (1971).

6. —  A  part of emptied apartments of the M i
nistry of Sociial Welfare. On the right is entra
nce to these apartments, on the left a part of 
»Brdo« and in the center Prokupadka Street 

(1971).

ja je повезивала горњи, првобитни део 
Прокопа са Прокупачком улицом код ста- 
нова Министарства социјалне политике, 
оодиле су лево и десно уже или шире era
se које су кривудале и пролазиле поред 
сваке кућице ограђене негде плотом, нег- 
де бодљикавом жицом или полузарђалим 
и искривљеним лименим таблама и другим 
материјалом неупотребл>ивим за неку дру- 
гу сврху. Кровови које спомиње Херенда 
најмање су били црвени. Кућице y Проко-
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пу биле су махом покривене тер-пагшром 
осигураним дрвеним лајснама, али и циг- 
лама и камењем ради всћег обезбеђења од 
ветра и других непогода. Многи кровови 
били су покривени и азбестним плочама, 
али и другим материјалом који je штитио 
од прокишњавања. Кад би ce на Прокоп 
паилазило било од ,,Брда“ или од Топчи- 
дерског брда и са ивице посматрало ово 
чудно насеље, слика je била веома шаро- 
лика. Будући да je готово око сваке ку- 
Кице, без обзира па величину и простор, 
била жива ограда, нека баштица или усам- 
љена воћка, посматрачу ce y летњим ме- 
сецима могло чинити као да му je под но- 
1 ама нека чудна зелена оаза прошарана 
најразличитијим бојама. Тај пријатни при- 
зор нестајао je  y позну јесен и све до сре- 
дине пролећа пред очима посматрача пру- 
жала ce претежно слика беде и јада. Није 
више било шароликог паравана. На вла- 
жној и каљавој подлози могли су ce виде- 
ти само кућерци најразноврснијих облика. 
Чак и донекле калдрмисана главна улица 
y горњем и средњем делу Прокопа, била je 
најчешће прекривена барицама и блатом, 
a кроз сокачиће и стазе које су ce увла- 
чиле y стрмији део насеља једва ce и мо- 
гло пролазити од жућкастог блата које ce 
лепило за, често врло оскудну обућу. У 
тим условима, ни дим који ce извијао из 
најразноврснијих димњака или напуклина 
на крововима и зидовима, није код посма- 
трача изазивао никакво идилично распо- 
ложење. Слика невоље остављала je јачи 
утисак. Поновни леии дани пружали су 
прилику становницима насеља да попра- 
ве и обнове све што je невреме оштетило. 
Било je доста случајева да су ce појединци 
временом извлачили из беде иодизањем 
кућица од чвршћег материјала, a и други, 
понети топлим данима, настојали су да ce 
на други начин извуку из невоље, олакша- 
ју  живот y овим заиста тешким условима и 
што боље ce припреме за тешко поднош- 
л>иве јесење и зимске дане.

Тако je ово по много чему заиста чуд- 
но и јединствено насеље живело и траја- 
ло. Ma колико да ce y постојећим услови- 
ма живота понешто и мењало на боље, оп- 
шти утисак je све до краја постојања остао 
нретежно туробан. Они који су живели ту 
или y суседству живели су y уверењу да 
je опо насеље још од почетка на неки на-

чин отписано, остављено да постоји и жи- 
ви како зна и уме. Будући да није било 
дозвољено да ce насеље шири и развија 
преко ивице овог прокопа, a за расељава- 
н>е и није било услова, београдски општин- 
ски властодршци водили су једино рачука 
да y овом насељу одрже мир. Прокол, она- 
кав какав je уистину био, није унет ни y је- 
дан оновремени план града. Узалуд ћемо 
настојати да из планова града онога време- 
на и нешто касније сазнамо како je ово 
насеље изгледало. Пема таквих планова. 
Истина, на понеким од њих приказано je 
само удубљеље и преко њега уписан назпп 
Прокоп, али правог плана насеља нема. 
На неком од тих планова унети су само 
уопштени блокови кућа или топографски 
знаци за зграде Министарства социјалне 
политике, општинских и инвалидских ста- 
нова, али je и та слика непотпуна и нетач- 
на. Изостављене су многе појединости које 
с.у биле саставни део тог доњег дела Про- 
копа са зградама од чврстог материјала и 
јасних облика. О средњем и горњем делу 
Прокопа испуњеним кућицама и уџерица- 
ма нема на тим плановима ни трага. Тако 
ce може рећи да je Прокоп настао, разви- 
јао ce. живео и нестао a да не постоји ни- 
каква целовита топографска документација 
о његовој. да кажемо. урбаној структури,
о изгледу и величини. Нешто je сачувано 
од времена кад je започето његово руше- 
ње, али то није права слика Прокоиа.

Што ce тиче његовог становништва, мо- 
жемо рећи да je састав Прокопа био вео- 
ма разноврстан. Као што никад нећемо са- 
зкати много шта о настанку, развоју и 
структури Прокопа, тако, вероватно, неће- 
мо сазнати много ни о његовом становни- 
штву и животу y том насељу. Мало je ве- 
роватно да je y своје време вођена ста- 
тистика о кретању становништва овог на- 
сеља, о његовим занимањима и животу. 
Мада ни сећања живих становника Проко- 
па не могу да пруже праву слику стања, 
она ипак колико-толико помажу да ce за- 
бележи и ирикаже макар и непотпуна сли- 
ка живота y овом делу града. Већ сам по- 
ложај и природа насеља указују, y извес- 
ном смислу. да je његово становништво 
могло бити разноврсно, a тако je y ствари 
и било. Колико je познато, y становима 
Министарства социјалне политике прео- 
влађивало je чиновништво, y општинским
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становима радници и занатлије разних 
струка и пензионери, док су инвалидски 
станови већ по свом називу били одређени 
углавном за житеље оштећене на раду. 
Горњи и средњи део Прокопа најтеже je 
приказати. Могло би ce рећи да je y  чи- 
тавом Прокопу било житеља са заиста 
најразноврснијим занимањима. Било je ту 
службеника и чиновника, професора, учи- 
теља, музичара, апотекара, фабричких 
радника, типографа, болничара, возовођа, 
ложача, трамвајџија, кочијаша, продаваца 
новина, пекара, месара, кафеџија и др, али 
и доста ђака и студената.

Овакав шаролики састав битно je ути- 
цао и на облике и садржаје живота y Про- 
копу. Недостаје савремена хроника збива- 
ња. Херенда je  y своје време записао да 
„Прокоп живи својим нарочитим животом. 
И доста бучно. На једном крају дува хар- 
моника свим порама својих тастера; на 
другом крају пролама ce свађа људи и 
врисак жена; на трећем песма девоја- 
ка .. .“ 13. Свега тога je заиста било, али je 
све то далеко од праве слике онога што 
je сачињавало живот y овом својеврсном 
насељу. Свакодневни живот Прокопчана- 
ца, па и забавни, зависио je од много чега: 
од тога о којем je делу Прокопа реч, од 
припадности појединим сталежима, врсте 
занимања појединаца, материјалних усло- 
ва, година старости, годишњих доба и вре- 
менских услова, дакле приближно онако 
како je то било и y другим насељима и де- 
ловима Београда. Ако ce уопште може го- 
ворити о нечем што je y животу станов- 
ника читавог Прокопа било мање или ви- 
ше заједничко, онда ce то може односити 
само на децу и младеж. Остале je живот 
пс природи ствари одвлачио даље од сре- 
дине y којој су силом пршшка становали. 
Њихов je садржај живота зависио од ин- 
тересовања друге врсте, далеко садржај- 
нијег од онога који je пружао Прокоп. Би- 
ло je дана када су, како каже Херенда, 
одјекивали звуци хармонике и песме дево- 
јака, али су ce о стрме обронке Прокопа 
као ехо одбијали и умилни звуци виолина 
и немирни тонови клавира. Махом je то би- 
вало недељом и другим празницима, али не 
само тада. Музика и песма није огранича- 
вана само на одређене дане, уосталом као 
ни свађе и туче. Ипак, наилазило je време 
кад су сви ти гласови и звуци свођени на

малу меру и пригушени само на уском 
простору. У  позну јесен и y току зиме, са 
замирањем природе, као да je и живот y 
Прокопу замирао. Вода, блато, снег и ла- 
павица приморавали су житеље да без ве- 
лике потребе не излазе из својих станова 
и кућерака. Једино je децу и младеж било 
гешко обуздати. Осим одласка y школу 
увек ce нашла и нека разонода. Кад je би- 
ло доста снега, нагиби и стрмије падине 
„Брда“ пружали су идеалне услове за сан- 
кање и клизање. Вештији појединци су 
санкама или специјалним бобом од кафа- 
ке „Авале“ низ нагиб данашње Малешке 
улице стизали све до моста на Мокролуш- 
ком потоку, a неки су избијали чак и на 
данашњи Булевар Франше Д ’Епереа y 
жељи да ce што више приближе тргу код 
кафане ,,Мостар“ . To je заиста био прави 
спортски подвиг. Но, велики успех био je 
и сам прелаз преко моста. Већина ce ипак 
задовољавала спуштањем низ блаже па- 
дине или неуморним грудвањем. ,,Брдо“ je 
увек врвело од деце и омладине. Од проле- 
ћа па до позне јесени са његових зелених 
пропланака одјекивали су крештави и ве- 
сели гласови. Кад нису били y школи или 
кису имали никакве друге обавезе на тим 
чистим површинама могле су ce видети 
бројне групе младежи. Једни су играли 
клиса, други кликера, трећи су вешто би- 
чем окретали чигру, a четврти терали пред 
собом танке шарене дрвене обруче или су 
искривљеном дебљом жицом уз шкрипу 
гурали гвоздене обруче скинуте или са не- 
ког старог бурета или са чабра. Старији и 
вештији играли су труле кобиле, бацали 
камена с рамена, такмичили ce y скоко- 
вима или y трчању по благој заравни и па- 
дини „Брда“ . По стрмим ивицама Прокопа 
неуморно су јурцали ,,каубоји“ и „инди- 
јанци“ или „лопови“ и ,,жандари“ смело 
ce отискујући низ стрме обронке високе и 
до 3— 4 метра. Но, све те игре и забаве 
убрзо после првог светског рата надмашио 
je и почео да потискује фудбал. Постао je 
свима најомиљенија игра. Играло ce нај- 
пре крпењачом или, кад je било, гуменим 
лоптама, које су, на жалост свих, брзо 
пуцале под жестоким ударцима махом бо- 
соногих дечака и младића. Кад ce, y прво 
време, ретко кад појави прави фудбал, ма- 
кар то била и ,,тројка“ , радости није било 
краја. Играло ce no договору. Најпре ce
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изаберу два ,,башабаша“ (обично су то бшш 
старији или бољи играчи), па они из не- 
стрпљиве и бучне гомиле бирају ко ће за 
кога да игра. Ако je којим случајем један 
тим био квалитетнији, онда je супротна 
страна могла да има и неког играча више. 
Настојало ce да ce игра по правилима 
игре, али je то било тешко спровести, осо- 
бито кад ce играло без ,,рефера“ (судије). 
Једино су сви морали ноштовати кад je 
био „хенц“ или „бенал“ (пенал), али je 
ипак ретко пролазило без галаме и дреке, 
a ни псовке нису биле ретке, па и изба- 
цивања из игре. Тада би галама надјачава- 
ла све друге звуке y Прокопу. Утакмице су 
обично игране сатима, понекад до мрака. 
Дешавало ce, међутим, да ce заврше и ра- 
није ако je унапред договорено да ce игра 
све док једна страна не постигне онолико 
голова колико су ce ,,башабаши“ (као ка- 
питени) договорили пре почетка утакмице. 
Наравно, бивало je да je утакмица преки- 
дана кад би родитељи из барака и станова 
позвали своју децу да их нешто иослушају 
или кад би већина морала да прекине игру 
због крвавих палчева на ногама. Ређе je 
било да je утакмица прекидана због не- 
споразума и свађе. Ако je утакмица зака- 
зана са неким суседним дечацима или мла- 
дићима, било y Јатаган Мали или на Топ- 
чидерском брду, за капитена je биран нај- 
бољи и најугледнији играч, али и довољ- 
мо снажан и брз, јер ce дешавало да ce 
утакмица игра за фудбал: ко победи носи 
лопту. У том случају правила су морала 
бити више поштована и такве утакмице ни- 
су игране без ,,рефера“ . Дешавало ce, ме- 
ђутим, кад лопта оде далеко, негде низ- 
брдо или преко потока, да неко од посма- 
трача или пролазника зграби лопту и на- 
гне y бег. Тада оба тима, y првом реду ка- 
питени, сложно јурну за њим и тешко ње- 
глу ако га стигну. Наравно, ако га не стиг- 
ну, утакмица ce прекида јер другог фудба- 
ла нијс било.

Опо што y читавом том разноврсном, 
али и једноличном животу млађег света 
y Прокопу вреди посебно истаћи јесте да 
међу њима није било подвојености. Осим 
повремених ситних и наивних неспоразу- 
ма не памти ce да су ce ђаци, студенти, 
трговачки помоћници, занатски и фабрич- 
ки радници, па и млађи службеници од- 
вајали једни од других. Није реч сам} о

сношљивости већ о истинском дружељуб- 
љу. Ником није ни на ум падало да ce пи- 
та: шта ће овај овде? Као да je и само оно 
земљано гротло са свим непогодностима 
доприносило да људи y њему осете да су и 
y добру и y злу упућени једни на друге. 
Разумљиво je што су ту вишегодишшу сло- 
гу и дружељубље највише неговали мла- 
ди. Све што je пружало задовољство и ра- 
зоноду сматрало ce заједничким. У оно 
време и на оним просторима другачије ce 
није могло замислити. Можда je тај дух и 
осећање дружељубља највише испољено y 
случају Вулета Јовановића, продавца но- 
вина и подлистака. Није било тога коме 
Буле није био добар друг, и млађима и 
старијима. Сви смо, цео Прокоп и ,,Брдо“ , 
с нестрпљењем очекивали да ce Вуле од 
моста на Мокролушком потоку појави сав 
повијен под теретом новина и подлистака 
набијених између два велика пресавијена 
иартона повезана упртачима и пребаченим 
преко једног рамена. Из дана y дан, годи- 
нама, благо погнут на једну страну, Вуле 
je журним ситним кораком залазио y на- 
сеље неиогрешиво делећи свој претешки 
материјал нестрпљивим муштеријама. Че- 
сто би га појединци пресретали и узимали 
повине не би ли му помогли да не залази 
баш y сваки кутак. Кад би обавио посао 
ч мало ce одморио Вуле би готово свако 
после подне долазио на ,,пољанче“ и као 
лево крило неуморно, помало неспретно, 
трчао за лоптом спреман на шалу, и на свој 
и на туђ рачун. Било како да je шала тек- 
ла Вулета су сви поштовали. Сви су схва- 
тали, чак и деца, да je његов посао заиста 
тегобан и да би ретко ко могао тако саве- 
ско да га обавља.

Јова Маринковић, ближи сусед Вулетов, 
сећа ce да je Вуле y оном крају Прокопа 
и „Брда“ први купио прави фудбал и од- 
мах изјавио одушевељним дечацима да 
оснива лоптачки клуб, предлажући да ce 
зове ,,Морава“ , ваљда зато што je, како ce 
гхричало, био родом негде из Поморавља.

Кад je већ реч о животу младог света 
y Прокопу, на ,,Брду“ и Јатаган Мали, ва- 
ља рећи да je за њихов живот неизбрисиво 
гезана и делатност фудбалског клуба „Хе- 
рој“ . Основали су га 1. маја 1925. млади 
радници, занатлије, ученици и студенти. 
Први председник био je грађевински рад- 
ник Милан Благојевић, касније шпаиски
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борац и народни херој, a секретар Радиво- 
је Момировић. Мада je основан чак y Бре- 
галничкој улици бр. 7, убрзо je због честог 
хагпиења и прогањања од стране полиције 
„Херој“ морао да ce сели, па je тако н>е- 
1 сва предратна делатност везана највише 
за „Брдо“ , Прокоп, Јатаган Малу и око- 
лину „Мостара“ , игралиште „Радничког“ 
на Бари Венецији и „Железничара“ на иг- 
ралишту код Шест Топола (на месту да- 
иашњег Београдског сајма). И играчи и 
чланови управе клуба махом су били из 
Прокопа и околине. Остало je y сећању да 
су, на пример, пре и после рата y „Хероју“ 
значајну улогу као играчи и чланови упра- 
ве имали браћа Момировићи, Љубомир, Ра- 
домир-„Рацко“ и Петар, и браћа Маринко- 
вићи, Јован, Милан, Петар, Владан и Ра- 
дивоје-,,Раче“ . Јован Маринковић je посеб- 
но заслужан и као вишегодишњи председ- 
ник клуба.*

Међутим, та неподвојеност младежи 
„Брђана“ и Прокопчанаца није ce испоља- 
пала само y игри и забави, већ и y повре- 
меним „ратовима“ са Јатаганмалцима. По- 
приште рата махом je било на гребену 
,Брда“ , докле су Јатаганмалци успевали да 
цопру y својим изненадним налетима уз 
иродорне победничке поклике, али чим би 
ce ти поклици раширили преко валовитог 
простора Прокопа намах би, и без посеб- 
ног позива, пристигли ,,Брђани“ и Прокоп- 
чанци ради одбране свога „царства" и уг- 
леда. Обе стране су, иначе, биле наоружа- 
не каменицама, батинама, стрелама и коп- 
љима од кисељака, али понеки и ноже- 
сима. ,,Рат“ обично није трајао дуго. Кад 
би ce осетило да je доста, Јатаганмалци би 
ce и без посебне команде сјурили низ па- 
дину, y трку прескакали Мокролушки по- 
1 0 к и губили ce y јатаганмалским сока^и- 
ма. Kao по неком неписаном правилу 
„Брђани“ и Прокопчанци, ако ce нису за- 
држали још на ивици ,,Брда“ , долазили су 
најдаље до корита Мокролушког потока. 
Ту je била граница два „царства".

Мада je изгледало да су ови, не баш 
тако наивни сукоби, могли да изазову оз- 
биљније и трајније нетрпељивости, до тога 
није долазило. Прокопчанце, „Брђане", па 
н неке са Топчидерског брда, Сењака и из

* Делатност овог заслужног спорстког дру- 
штва опширно јеприказана y публикацији А л -  
манах спортског друштва Херој (1925— 1965).

насеобине Министарства саобраћаја пут y 
школу (IV  мушка гимназија на Врачару) 
водио je или поред Јатаган Мале или кроз 
само насеље, па било да ce ишло улицом 
Милоша Великог (данас Кнеза Милоша) 
или Делиградском. Никада ce није десило 
да су повремени „непријатељи“ на том пу- 
ту чинили једни другима сметње. Имали 
су и Јатаганмалци и њихови суседи много 
тога што je било заједничко. Сви су осе- 
ћали да једни другима нису имали на че- 
гду да позавиде. Зато су, ваљда, ратне се- 
кире и ископаване ретко.

Живот y Прокопу, опште узев, текао je 
no неком мање или више устаљеном рит- 
му. Са променама годишњих доба и људи 
су ce понашали онако како су потребе на- 
лагале. Било je уобичајено да ce негде 
пред јесен на ледини испред инвалидских 
л општинских станова појаве сељаци са 
всловском или коњском запрегом. Кола су 
била препуна нове жуте и мирисне сламе. 
Ж итељи из читавог насеља, који су упо- 
требљавали сламарице, доносили би их и 
на пољани избацивали стару иситњену 
сламу претворену y плеву, са уживањем пу- 
нећи сламарице новом сламом или шуш- 
кама. Из оближњих села стизали су по- 
некад и млекаџије на лаким чезама, на ко- 
јима je  обично било пет-шест металних 
канти пуних млека, али je било дана кад 
би их мештани узалуд ишчекивали. Нерет- 
ко ce дешавало да je код Трошарине, која 
сс налазила на углу садашње улице Васи- 
лија Гаћеше и Булевара војводе Путника, 
вршена контрола млека. Кад би стручња- 
ци утврдили помоћу лактометра да y мле- 
ку има превише воде, немилосрдно би из- 
вртали канте уз ивицу тротоара тако да 
je млеко отицало низ улицу све до близу 
Вајфертове пиваре. У  таквим приликама 
морало ce no млеко ићи или на Сењачку 
пијацу, која није била онде где je сада, 
или на пијацу која ce налазила y доњем 
делу парка на почетку Сарајевске улице. 
Свет ce некако сналазио и на друге начи- 
ие, a једна од особености живота y Про- 
копу била je  да су ce његови становници 
y свом, по свему незавидном положају, 
сналазили како су знали и умели. Понекад 
су своје, најчешће пригушено незадовољ- 
ство, покушали да искажу или придружу- 
јући ce првомајским поворкама или одла- 
зећи до y оно време знамените кафане
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„Мостар“ (на месту данашње „Мостарске 
петље“ ). Тих првих послератних година 
старији су често спомињали имена Драги- 
ше Лапчевића, Живка Топаловића, Мике 
Берића и других, и одлазили до кафане 
„Мостар“ да кроз ниске отворене прозоре 
унутрашње сале слушају громогласне го- 
воре социјалиста, али су те скупове жан- 
дарми обично брзо растурали и привремено 
затварали кафану. Околни свет ce ипак са 
неким олакшањем враћао кући маштајући
о неком скором бољем животу, али je тај

7. —  Данашњи изглед централног дела некада- 
uiBber Прокопа са доњим делом „Брда“ (1989).

7. —  Present-day central part of the then Pro- 
kop with the lower part of »Brdo« (1989).

бсљи живот и даље заобилазио Прокоп, 
Јатаган Малу и ближу околину. Покушаји 
да ce незадовољни мештани прикључе рад- 
ницима и да ce y, за оно време, невеликим 
ирвомајским поворкама са црвеним барја- 
ком и црвеним тракама на реверима про- 
бију, и дуж Мокролушког потока стигну 
до мМостара“ редовно су ce завршавали 
немилосрдним разбијањем групе манифес- 
таната, који су ce уз гласно негодовање 
повлачили пред жандармеријским палица- 
ма и упереним пушкама. Они упорнији су 
налазили друге путеве и начине да стигну 
до Топчидера и Кошутњака, где су на свој- 
ствен начин давали одушке свом незадо- 
Еољству обележавајући тако свој празник 
рада.

После таквих и сличних узбуђења од- 
расли би ce опет враћали свом уобичаје- 
пом свакидашњем животу. Свако je радио 
свој посао и размишљао како да тај живот 
учини што сношљивијим. Последице ми- 
нулог рата дуго су притискале житеље 
Прокопа. Ако je неко и успевао да их убла- 
жи, већмни je то тешко полазило за ру- 
ком. Пролазећи поред лепе зграде фабри- 
ке хартије Милана Вапе многи су ce гото- 
во механички окретали ка оном зиду пре- 
ма железничкој станици и по ко зна који 
пут задржавали поглед на крупно испи- 
саним речима: „Ради и живи и подај дру- 
гоме да живи“ . Они који су једва састав- 
љали крај с крајем нису били ти који су 
аругима ометали рад. Били су жељни и 
рада и живота. Обични свет Прокопа мо- 
рао ce и даље ослањати на оно што je било 
y његовој моћи, a она није била велика. 
На срећу, y невољи која je одасвуд прити- 
скала, било je и власника продавница који 
су имали разумевања за невоље већине 
Прокопчанаца и Јатаганмалаца, и мада су 
на готово свим продавницама на вратима 
крупним словима биле исписане оиомене: 
,,Част свакоме, вересија никоме“ , није ce 
могло без вересије. Многима je било омо- 
гућено да пазаре на почек. Кад ce узме 
оно што je најнужније, газда би на табли 
или пре y свесци забележио име купца и 
дуг, али многи нису уживали ту олакши- 
цу. Чим би осетио да пред собом има ло- 
шег платишу, власник би га убележио y 
,.црну књигу“ и тиме je престајало свако 
узајамно поверење. Становници Прокопа 
дуго су били приморани да ce снабдевају 
или y продавницама код кафане „Канти- 
на код колоније“ или највише код „Мос- 
тара“ , где je постојала једна добро снабде- 
вена бакалница. Њен власник, Секулић, 
био je веома образован и иредусретљив чо- 
век, a y том реду биле су и друге продав- 
пице, текстила, пиљарница, месарница, обу- 
ћарска радња и апотека (Станишевског) и 
др. Између два последња светска рата поз- 
нати трговци y овом крају били су и бра- 
ћа Симићи, Душан и Петар Л. Симић. Ду- 
шан je био становник Прокопа, a Петар je 
имао кућу на ,,Брду“ y Лабској улици, ко- 
ја и данас постоји. Многи су Петра запам- 
тили по изузетној хуманости. Њихове ба- 
калске радње нису биле ни y Прокопу ни 
па ,,Брду“ , већ y Сарајевској улици. У  прво
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време после рата, двадесетих година овог 
века, цео крај око „Мостара“ , па и Прокоп 
и Јатаган Мала, снабдевали су ce и y про- 
давници железничке задруге, преко пута 
.,Мостара“ , према ложионици и скретници. 
Тамо je робе било доста и била je нешто 
јевтинија, a кад je требало, ишло ce и y 
Сарајевску улицу y којој je увек било до- 
ста разноврсних продавница. Сиромашнији 
свет je и дечја одела, па и јевтиније ци- 
пеле куповао код ,,свога“ бакалина, јер су 
неки трговци, мада неовлашћени, и такву 
робу држали на тавану или на други на- 
чин прикривену. Наравно, такви продавци 
су строго водили рачуна коме ће ту робу 
продавати. Обично су то били они који су 
већ били задужени па су и сами пазили 
да не изгубе свој ,,повлашћени“ положај. 
Тих година су једно време мештани могли
il хлеб да купују и плаћају сваког првог 
y месецу путем рабоша. За многе je и то 
била извесна олакшица. Иначе, доста рано, 
за потребе житеља ,,Брда“ , као и горњег 
и средњег дела Прокопа постојале су код 
некадашње школе y Прокупачкој улици 
две мале бакалнице, једна пекара, кафа- 
па и трафика. To je много значило за ста- 
новнике тог дела насеља, особито y току 
зиме и кад je било лоше време уопште. 
Оскудицу y обући тих година житељи Про- 
копа и Јатаган Мале решавали су и на 
други начин. Неко ce сетио да ce кожна 
обућа y неким приликама може заменити 
дрвеним сандалама са подебљим ђоном м 
пшроким штиклама. Њих je доста јевтино 
и брзо правио један вешти пензионер (чи- 
ка Дача?) на почетку Јатаган Мале. Кад 
je оцељено да je то практично, ,,мода“ je 
брзо продирала. Ko би y оно време прола- 
зио поред инвалидских и општинских ста- 
нова могао je сасвим јасно да чује клопа- 
рање сандала по циглом поплочаним ход- 
ницттаа или y заједничкој вешерници y ко- 
јој je увек било влаге и воде која ce из- 
ливала из корита и казана, или je цурила 
мз вечито покварених славина. Сандале су 
добро дошле и онима који су y читавом 
Прокопу одлазили на заједничке чесме 
које су ce налазиле y двориштима испред 
станова и барака. Мада je простор око тих 
чесама био поплочан циглама, око њих je 
увек било воде и блата. Од тих јавних че- 
сама готово je  увек најчистије било око 
једног лепо озиданог извора који ce нала-

зио иза станова Министарства социјалне 
политике и извирао из подножја Топчидер- 
ског брда. Вода je ту увек била бистра и 
хладна и око н>е су ce радо окупљали и 
млади и стари, особито y вечерњим сати- 
ма кад мало попусти дневна жега. У  так- 
вим приликама било je пријатно слушати 
како ce уз жубор воде са извора сливају 
и звуци хармонике или виолине који су 
допирали из насеља утонулог y сутон. Де- 
шавало ce понекад, да су пригушени раз- 
говори око извора и пријатно расположе- 
ње бивали одједном нарушени продорним 
крицима који су долазили са бедема луд- 
нице на Губеревцу. Ти крици су ce некад 
мешали са песмом чији су ce несређени то- 
нови као ехо одбијали о бедеме Јатаган 
Мале. У  таквим моментима првобитно уз- 
буђење прелазило je y прави страх кад 
би ce са оне стране, са бедема душевне бол- 
нице, чули гласни повици људи и жена из 
кућа испод самих зидова болнице, што je 
био знак да je  неки душевни болесник по- 
бегао низ јатаганмалску стрмен. Но, све би 
ce то утишало кад би потера стигла и ух- 
ватила бегунца. Ипак, овакви догађаји су 
ирекидали идилично расположење око из- 
еора, које je, иначе, за старије становнике 
било често и једина разонода. Кад би до- 
шло време да ce иде на спавање многи би 
на ниским степеницама на улазу y бараку 
или стан остављали своје сандале, па и 
другу обућу за штрапац, јер, мада y много 
чему оскудни, житељи Прокопа имали су 
развијени осећај за чистоћу. To ce могло 
закључити и из свеукупног начина живо- 
та. И поред све тескобе налазило ce до- 
ста простора који je омогућавао да ce по- 
сгељина редовно ветри, да ce тресу крпаре 
и други простирачи и да ce суши веш. Кроз 
читаво насеље биле су затегнуте жице и 
конопци за веш и постељину, подупрти ку- 
кастим дрвеним моткама које су с време- 
Нс! на време доносили сељаци из околних 
села или још чешће Цигани. Кад би ce 
понекад са ивице Топчидерског или Мале- 
шког брда погледало y дубину, било je  
милина посматрати шаренило боја које су 
ce преливале обасјане топлим сунчаним 
зрацима и лепршале под благим лелуја- 
њем ветра.

Такву или сличну слику морао je не- 
пад угледати и Херенда кад je, описујући 
Прокоп тридесетих година овог века, сво-
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јим макар и непотпуним описом оставио 
драгоцени прилог историји Београда. Њ е- 
гов прилог, као и овај, требало би да буде 
опомена свима онима који прате развој о- 
вог града, настајање и нестајање поједшшх 
i-вегових делова. Ma колико насеље Про- 
коп изглсдало некоме неугледно и безна- 
^ајно y односу на неке друге делове и са- 
времени развој Београда, Прокоп je, као и 
Јатаган Мала, Маринкова Бара и толико 
других периферних неугледних делова. 
града, његова творевина. Ж итељи Проко- 
па су y своје време, сваки на свој начин, 
били укључени y живот града, свакоднев- 
ио, годинама, журећи да преко Мокролуш- 
ког потока што прс стигну до Мостарске 
раскрснице од које су ce разилазили на 
све стране заједно са осталим бројним за- 
посленим грађанима. Један део je хитао да 
ce домогне трамваја број 3 (,,Топчидерац“ ), 
који je благом узбрдицом одмицао према 
кафанама ,,Ј1еии Изглед“ , на углу улице 
Дринске и Кнеза Милоша (у оно време 
Милоша Великог) и ,,Губеревац“ , на углу 
Дурмиторске. Жамор и нервозу y трамва- 
ју понекад je прекидао глас једног духо- 
питог кондуктера који би полушеретски 
полуозбиљно, на прилазу станици код ,,Гу- 
беревца“ громогласно узвшшуо: „Губере-
вац, Болница, Лепи Изглед, Лудница. Из- 
вол’те ko je за лудницу!“ . Док би ce ве- 
ћина слатко насмејала овом шеретлуку, 
неки су, збуњени, пропуштали станицу код 
,,Губеревца“ и силазили на следећој која 
je, на срећу, била сасвим близу.

И тако, на крају, чини нам ce да би 
била неопростива грешка ако би од приказа 
Прокопа остало само оно што je Херенда 
y своје време записао или што je y овом 
чланку забележено. Кад ce писац овог 
чланка 1971. године сетио да y вези са 
лланирањем железничке станице Беог- 
рад— Центар погледа и забележи шта je од

некадашњег насеља Прокоп остало било 
je, на жалост, касно. Готово половина на- 
сеља била je порушена и раскопана a ње- 
гови бивши становници расељени. Тако ce 
десило нешто што je међу другим особе- 
гшстима везаним за Прокоп свакако једин- 
ствено. Као шти знамо, настанак Прокопа 
непосредно je везан за изградњу прве же- 
лезничке станице y Београду, a нестанак 
lo r  насеља непосредно je везан за одуми- 
рање те исте станице. Нова железничка 
станица (Београд— Центар или „Прокоп") 
подигнута je иа опом истом месту са ко- 
јег je y своје време одношена земља за 
изградњу те прпе — главне београдске же- 
лезничке станице. Случај je сигурно је- 
динствен, непоновљив. Зато нам ce чини 
да би ову, y извесном смислу оскудну хро- 
нику Прокопа вредело допунити, свесније 
истражити и пронаћи све што je евентуал- 
но сачувано y архивима или y неким дру- 
гим збиркама. Било би, чини нам ce, по- 
разно за историју Београда, кад би ce из 
журбе и жудње за модернизацијом града 
заборављало на документацију која je не- 
опходна историчарима, и не само њима, да 
бк својим методама и средствима прика- 
зали како je некада било и како ce и за- 
што из нечега што je некада постојало 
стварају нови облици и садржаји, који од- 
говарају новим хтењима и потребама. Тре- 
ба ce бојати да je и y другим деловима 
Београда y овом недовољно контролисаном 
бујању модерног града бујица однела y не- 
поврат и нехе делове његове прошлости 
које je вредело сачувати. Сетимо ce само 
старих села Бање и Репишта, a било их 
je и више на подручју Београда. Ако Про- 
хоп и није био неки украс, прелепе зелене 
долине старих села Бање и Репишта могле 
су бити прави бисери једног модерног гра- 
да, којем никад није доста воде и зеле- 
нила.
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гледу Прокопа.

13 Херенда, 596.

ON DISAPPEARED VILLAGES AND SETTLEMENTS IN THE 
VICINITY OF BELGRADE

Relja Novakovic

1 — RepiSte

Repiste was a willage whose name we find 
in the Turkish census of the sixteenth century. 
We do not know when it appeared, but we as
sume that it certainly existed in the fifteenth 
century, but it might have been even older. Ac
cording to Austrian maps of the eighteenth cen
tury we know for sure that it was situated at 
the spring of the RepiSki Potok (brook), which 
takes rise from a cave in Repisko Brdo (hill), 
today called Banovo Brdo, and empties in Makis. 
Austrian military maps and plans inform us not 
only about the exact location of the village but 
also about its size bearing in mind topographic 
marks. The census of 1560 notes down that it 
had twenty households. These maps clearly show 
where vineyards and village cemetery were lo
cated, but we also learn that the walled up spring 
of Repiâki Potok was called Krai je va Cesma 
(King’s Fountain) in the eighteenth century. From 
the list of compulsory taxes in the second half 
of the sixteenth century we learn that the inha- 
bitans of Repiâte aside cultivating grapevines, 
also sowed wheat, barley, rye, oats, millet, cabage, 
onion, melons, hemp and cultivated bees as well. 
Judging by available data the valey of the Re
piste brook was very fertile. Through several 
roads Repiste was linked with near-by villages 
and Belgrade. Most probably the village of Re

piste stopped to exist during the Austro-Turkish 
War 1788— 1791. The then fertile ground of the 
Repiste brook valley is today quite neglected. 
The then King’s Fountain is almost stopped. Out 
oJt the fountain runs a thin stream of dirty water, 
although some hundred years ago there were 
several water-mills on the lower part of the Re
piâte brook. Today the RepiSte site Is a part of 
Banovo Brdo.

2 —  Prokop

Until the sixties of this century Prokop was 
a settlement in the area were the greatest part 
of the railway station Beograd-Centar is situated. 
The digging through this part of TopCider hill 
started in 1881 or 1882 and it was linked with 
the filling up of Bara Venecija and construction 
of the first railway station in Belgrade, which 
was opened for traffic in 1884. Although until 
1884 the digging was almost finished, the settling 
down in this area did not begin immediately but 
as late as 1918. The first inhabitants raised their 
houses on the slope facing the present MaleSko 
Brdo and then the whole, upper area was oc
cupied and around 1922, within short, the mid
dle part of Prokop as well. The lower part of 
Prokop, closer to the then Vajfert’s brewery
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with appartments for officials of the Ministry of 
Social Welfare, of the Community and those for 
the disabled, made of solid material, was already 
settled unitil 1922.

As to the settling down in and existence of 
Prokop. as one of Belgrade settlements the author 
made eforts to depict in which way this set
tlement came into being who were its dwellers, 
what they were engaged in and how they lived. 
Bearing in mind that only meagre documen
tation exists on Prokop and that this settlement 
was not faithfully marked in the then plans of 
Belgrade, the author was forced to describe the 
appearance and conditions of life in Prokop in 
the first place as a witness, i.e. as its inhabitant 
in the period between 1922. and 1927. In this 
paper he foremostly pictures the appearance of 
the settlement, its size and division in three parts, 
diversity of inhabitants and some forms of life. 
The author has paid special attention to the life 
of children and youth, to their plays and games 
many of which disappeared later among the 
youngsters in Belgrade.

Taking into consideration that the Prokop 
settlement was unique in its appearance, struc
ture and geographical position, in the beginning

of this article the author speaks of changes which 
took place in geographical sense and termino
logy linked with the emerging of Prokop. He 
deals here with the names of Topôidersko Brdo, 
MaleSko Brdo, Mokroluski Potok, Senjak, Djur- 
djevo Brdo, Dedinje, Banjicki Vis etc, but also 
with Bara Venecija and its area on which there 
are also various opinions.

In the author’s opinion, the appearance, exi
stence and disappearance of Prokop have been 
unjustifiedly left out from the then relevant 
urbanistic plans and records. It is this the pro
bable reason that the true picture of Prokop has 
not been preserved. It can be only slightly 
amended by the saying of the oldest inhabitans 
of Prokop, because their recollections are not 
always reliable after many decades. Details 
which have been noted down are insufficient 
bearing in mind that Prokop is a unique pheno
menon in the development of present-day Bel
grade. We should not lose sight of the fact that 
the history of two main railway stations in Bel
grade is linked with this space, the area of the 
then Prokop settlement, whose life started with 
the appearance of the first railway station, but 
ceased to be by the appearance of the second.
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