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ГАСТОН ГРАВЈЕ О ПОТАРЈУ И ПОЛИМЉУ

Стара Рашка или Рашка област увек је била предмет изучавања и описи- 
вања многих путописаца, политичара, дипломата, обавештајаца, али и исто- 
ричара, географа, антропогеографа, етнолога. Још Карађорђеви планови о 
ослобођењу и окупљању српских земаља и рестаурацији српске државности 
јужно од Саве и Дунава забрињавали су европски Запад, а посебно Хабзбур- 
шку Монархију која је имала империјалне планове према нашим земљама а 
посебно према древној Рашкој. Тај простор између река Дрине и Ибра, Таре 
и Западне Мораве изузетно је постао актуелан у политичко-дипломатским 
манипулацијама после Берлинског конгреса 1878. године. Од тада је Ауст- 
ро-Угарска тај простор сматрала својим коридором за даљу пенетрацију на 
Балканско полуострво, али и као клин који се укљештио између Србије и 
Црне Горе спречавајући на тај начин њихово уједињење. Овај простор је био 
ембрион српске државности и духовности, односно културе уопште српског 
народа како у средњем веку тако и у његовом даљем историјском развоју. 
Кроз средњи и нови век као и у најновије доба овај простор је представљао 
„копчу српских земаља“, како каже наш историчар Славенко Терзић. Рашка 
област је  и данас „живи мост“ између централне Србије и Црне Горе, Босне 
и Херцеговине и Косова и Метохије.

Полимље и Потарје увек су имали своје посебно место у културном и 
националном развоју српског народа, како у фази настанка и даљег развоја 
српске средњовековне државе, тако и у периоду вишевековне окупације и те- 
риторијалне припадности некада моћној Османској империји. Вероватно се 
због тога Рашка област понекад и понегде назива и Рашко-полимска област, 
односно некадашњи Новопазарски санцак. О том Новопазарском санџаку са 
позиција империјалних интереса Аустро-Угарске писали су Теодор Ипен и 
Симон Јоановић. Значајне и интересантне податке о овом простору оставио 
је  и руски историчар и дипломата Александар Хиљфердинг.

Овом приликом настојаћемо да представимо само Потарје и Полимље 
као западни део Рашке области онако како их је  видео и шта је  о њима знао
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француски антропогеограф Гастон Гравје. Овај француски научник био је 
лектор за француски језик у Београду од 1909. до 1912. године. Гравје је  за 
то време често путовао по садашњој централној Србији, затим по Босни и 
Херцеговини, Старој Србији (посебно по Сјеничком и Пљеваљском санџаку
-  С. С.) и Албанији. На тим путовањима правио је бројне, исцрпне и за нас 
значајне записе. Те записе је сачувао и по повратку у Француску објавио 
углавном на француском језику. На том језику штампао је  и свој најзначај- 
нији рад „Новопазарски санџак“ који је настао из тих његових записа. Међу- 
тим у том раду је  обимно користио и радове нашег еминентног антропогео- 
графа Јована Цвијића, као и неке друге наше и стране ауторе. Тај његов рад 
„Новопазарски санџак“ одмах је преведен на српски језик и публикован у 
пет наставака у часопису „Књижевни гласник“ за 1912. и 1913. годину, књи- 
га XXIX и XXX, Београд. Завичајни музеј из Новог Пазара прештампао је 
тај рад Гастона Гравјеа 1977. године без икаквих интервенција на тексту па 
је то репринт издање сачувало своју оригиналност, односно аутентичност.

Гастон Гравје је у јуну и у јулу 1912. године препутовао тада већ одавно 
бивши Новопазарски санџак прешавши српско-турску границу на Јавору 
и у Сјеницу је  стигао преко Кладнице. После боравка у Сјеници, седишту 
истоименог санџака, продужио је у Нову Варош. Из Нове Вароши наставио 
је  пут по западном делу Рашке области, заправо по Полимљу и Потарју. Ина- 
че његова цела маршута поРашкој области билаје Јавор- Кладница-Сјени- 
ца -  Нова Варош -  Прибој -  Касидол -  Сутјеска -  Пљевља -  Шаховићи (То- 
машево) -  Бијело Поље -  Беране -  Угао -Мелаје -  Сопоћани -  Нови Пазар
-  Митровица. Одмах на почетку својих записа Гравје се жали да се суочио 
са лошим комуникацијама, раздробљеношћу и изолованошћу предела, сла- 
бим и непоузданим претходним описима овог простора. Неке појединости у 
географском рекогносцирању Рашке области, па тако и Полимља и Потарја, 
имале су једино аустријске војне карте, али само за подручје Пљеваљског 
санџака које је било покривено аустроугарским трупама. Гравје наводи да су 
тада само две висинске тачке (коте) биле са сигурношћу утврђене. То су би- 
ле Митровица 506 метара н/м одређена приликом нивелисања железничке 
пруге Солун-Митровица и Пљевља 869 метара н/м (триангулациона тачка). 
Те висинске тачке утврдили су аустријски официри и инжењери.1

На почетку свог рада, у одељку Главне Гео1рафске црте, Гравје одмах 
констатује за бивши Новопазарски санџак да је као „Врло важна стратегиј- 
ски и политички, ова област је  остала ван домашаја великих модерних циви- 
лизација, очувала је становништво исте расе, истог језика, истог заједничког 
начина настањивања и са истим владајућим типом живота“ (подвукао -  С.

1 Гастон Гравје, Новоиазарски санџак (репринт), Завичајни музеј, Нови Пазар 1977, 6.

48



ГАСТОН ГРАВЈЕ О ПОТАРЈУ И ПОЛИМЉУ

С.).2 Гравје уочава да је „Санџак“ на северу и југу природно затворен, али се 
на западу показује као непосредно продужење босанских и херцеговачких 
земаља. Он тачно уочава специфичност долине ЈТима која дијагонално пре- 
сјеца Новопазарски санџак, али и различитост по много чему између источ- 
ног и западног дела територије, односно како он пише „Западно и Источно 
од Ј1има“. Такође тачно уочава и „различитост рељефа и форми“ између та 
два дела. Западни део Рашке области Гравје дели на неколико мањих регија: 
Горњи Лим, Доњи Лим, Доњи Колашин и Бихор, Пљеваљску котлину и тери- 
торију између Лима, Таре и Дрине којима је посебно посветио пажњу. Запи- 
сао је да око Пљеваља нема доста шуме, и то оне високе, и да је то један од 
узрока оштре климе као и због обиља кречњачких терена. Он тврди да у ка- 
зи Пљевља има само 15000 хектара шуме. Гравје даље констатује да је „На 
овај начин суровост климе још више појачана у овом високом ходнику кроз 
који без прекида дувају ветрови“. Такође је приметио да кукуруз може да 
расте само у долини ЈЈима, Пљеваљској котлини и неким мањим долинама 
даље на северозапад. Затим констатује: „Карактеристично је обрађивање, 
према врло старом начину, крупника, јечма помешаних у истом пољу (кари- 
шик, субаштина) и пењући се често са ељдом скоро до 1300 метара“.3

У раду „Новопазарски санџак“, у одељку Насељавање Г астон Гравје вео- 
ма студиозно и тачно даје опис становништва. На самом почетку тог одељка 
он констатује да је  становништво на територији Новопазарског санџака исте 
расе изузев Пештера и Рожаја, као и то да је веома важно етничко јединство 
у свакој балканској земљи. Због оригиналности један дио тог констатовања 
пренећемо онако како је и записано: „То становништво је  српске крви, типа 
и језика, али се дели, онако као и Босна, -  само без католика на два врло одсе- 
чена елемента: с једне стране муслимани, а с друге православни хришћани. 
Једни се називају Турци, а други Срби: једни веле да говоре ’бошњачки’, а 
други ’Српски’“ .4

Интересантно је да Гравје на „Западу од Лима“ тешко разликује по но- 
шњи муслимане и хришћане док му је та разлика на „Истоку Санџака“ веома 
уочљиво. Западно од Лима, по њему, и једни и други носе скоро истоветно 
одело па „само корак и држање могу да помогну за распознавање“. Гравје је 
забележио и веома занимљиво запажање о ставовима муслимана, тадашњих 
Турака према својој хришћанској сабраћи, турској власти и Аустро-Угарској 
као окупатору суседне Босне и Херцеговине. То његово запажање дословно 
гласи: „Иако су фанатичнији него ма које друго становништво Турске, мада 
су пуни презирања и гнушања према Власима (Србима хриш ћанима- С.С.), 
ипак ови муслимани, и при свој пошти према султану, показују неповерење

2 Исто.
3 Исто, 9.
4Гравје, 10.
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према властима које представљају људе друге расе (правим Турцима, Турку- 
шама -  С. С.), и у исто време хране злобу, дубоку мржњу према суседу (Аус- 
тро-Угарској -  С. С.) који је  на њиховим вратима узео Босну. Инстинкт расе 
се овако одржава врло живахан чак и код ових преобраћених Срба, убеђених 
муслимана, који без сваког националног осећања, очували су пркосни, али 
у исто време конзервативан дух, заљубљен у независност и непријатељски 
расположен мешању споља".5

Гастон Гравје је записао и да старо српско православно становништво 
постепено одлази према Србији, а ново које долази не надопуњује мањак. За 
муслимане каже да нису „ни најмање на путу ишчезавања“. Напротив „она 
маса муслимана се увеличавала без прекида услед многобројних преобраћа- 
ња, присилних или слободно примљених у ислам која су се збивала чак до 
средине XIX века (нарочито у области Кричака између Лима и Таре)“. Он 
је  такође уочио да се маса муслимана увећава и досељеницима из Србије, 
Црне Горе, Босне и Херцеговине. За те муслиманске мухаџире констатује да 
су се у Полимље и Потарје насељавали јер су „желели да остану у земљи 
којом ће владати закон султана, која је истовремено близу њиховог родног 
места, која је исте природе, исте расе, истог језика, онакав, најзад где се не 
осећају у туђини".6 Разуме се, ове Гравјеове констатације односиле су се на 
цео простор Старе Рашке.

У свом даљем излагању Гравје пише да су се сами муслимани међу- 
собно делили на урођенике (староседеоце) и усељенике (мухаџире) између 
којих је  било великих разлика у имовном стању, друштвеном положају и 
звањима. У западном делу „Санџака“, како га он тада назива, односно у По- 
лимљу и Потарју, највише је  мухаџира из Колашина и Никшића, али и из 
Гацког. Тај миграциони процес изгледао је завршен почетком XX вијека, али 
после анексије Босне и Херцеговине 1908. године наишаоје талас муслиман- 
ских избеглица из Босне. О томе Гравје износи следеће податке. Од 1909. па 
до 1911. године „на Западу Лима“ населило се 185, у доњој долини Лима 
110 и у области Нове Вароши 50 муслиманских босанских породица.7 Он 
је уочио да се и у градовима и у селима групишу куће тих усељеника држе- 
ћи се „уздржано према старинцима“. У варошима су се прихватили заната 
и трговине, као у Пљевљима, Пријепољу, Бијелом Пољу, Прибоју и Новој 
Вароши. Записао је  да је  муслимански елеменат преовлађивао у варошима 
док су сеоска подручја била насељена углавном православним Србима па је 
у знатној већини становништво било православно с обзиром на целокупан 
простор Полимља и Потарја. Вароши су биле мале и једино су Пљевља била

5 Исто, 11.
6 Исто.
7Цитирано, 12.
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значајно градско средиште у то време, јер су била и седиште Пљеваљског 
санџака.

За српско православно становништво Гравје каже да је велика реткост 
„фамилија учвршћених на једно место више од три или четири колена“. Та 
покретност објашњава се, како он тврди, разним невољама којима је било из- 
ложено то становништво: сточне заразе, велике епидемије (куга 1813, 1815, 
1836) и гладне године, бекства изазвана крвном осветом, непрекидни одла- 
сци у вези са природом система (власнички односи -  С. С.) непокретне сво- 
јине.8 Санџак је служио за све бегунце изгнанике и ускоке који нису смели 
ићи на Исток (Гравје је мислио источно од Лима, тј. у Бихор, Рожаје, Штави- 
цу и Пештер -  С. С.), где би се срели са „албанским племенима, католичким 
и муслиманским“.9 Гравје је запазио и то да је  српско православно становни- 
штво из области Берана и Пљеваља последњих деценија XIX и почетком XX 
века све чешће одлазило и ка обали Јадранског мора (Црногорско приморје
-  С. С.), али и у Америку.

На основу личних посматрања и утврђивања на лицу места, као и на 
основу истраживања Јована Цвијића, Гастон Гравје даље пише: „Оно што 
по испитивању одмах пада у очи то је, да је  највећи део земљишта, нарочио 
запад (Полимље и Потарје -  С. С.) заузет православним елементом чистим 
од сваке мешавине, док је  муслиманско становништво расејано у острвца 
више или мање велика, најчешће мешовитог типа и највише у суседству гра- 
нице са Србијом и Црном Гором (Нови Пазар, Доњи Колашин, Кладница, 
Брница, Рогозна -  С. С.). Лево од Лима муслимани су представљали знатни- 
је групе само у доњем току Ћехотине, Поблаћнице и Устибара, а и око црно- 
горске границе у области Кричака између Стожера, Таре и Вранеша. Долина 
Лима сва насељена изузетком вароши, околине Бродарева и уз Милешевку, 
затим Стари Влах и Васојевићи са Беранама".10

Осим глобалне територијалне распрострањености православних и му- 
слимана Гравјеа су интересовали и бројчани подаци до којих је тада могао 
да дође. Податке до којих је  дошао унео је  у три табеле. Овом приликом 
представићемо оне податке који се односе на казе у Потарју и Полимљу. У 
овом свом раду Гастон Гравје користио је статистичке податке које су саоп- 
штили Хиљфердинг, Косанчић, Цвијић и Ипен. За казе Пљевља и Пријепо- 
ље са Прибојем имао је податке из 1851. године које је преузео од Алексан- 
дра Хиљфердинга. Тада је  у Пљевљима била 781 кућа са 2845 муслимана и 
967 кућа и 3760 немуслимана (Срба -  С. С.). Пријепоље са Прибојем имало

8Цитирано, 13.
9Исто.
10Цитирано, 14 (Гравје тврди да су се у неким поменутим местима населили емигранти 

из Босне).
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је 503 муелиманске куће са 1867 становника. Немуслимана, тј. Срба право- 
славних у Пријепољу и Прибоју било је 754 куће са 4076 становника."

Гравје је публиковао статистичке податке који се односе на 1865, 1892. 
и 1911. годину. Ове податке је Гравје преузео од Шафарика (1865.), Ипена 
(1892.), Косанчића и Цвијића (1911.). За казе Потарја и Полимља податке 
ћемо представити табеларно по годинама 1865, 1892 и 1911.

Табелабр. 1: Становниш тво Каза Потарја и Полимља 1865, 1892. и 1911.

КАЗЕ
1865 %

Нему-
слим-

ана

1892 %
Нему-
слим-

ана

1911 %
Нему-
слим-

ана

Муслимани Немуслимани Мус-
лима-

ни

Не-
мус-
лим.

Мус-
лима-

ни

He-
мус-
лим.

Куће Ста-
нов.

Куће Ста-
нов.

Ста-
нов.

Ста-
нов.

Ста-
нов.

Ста-
нов.

Пљевља

Бијело

795 2935 1073 6713 70 12080 10965 48 17364 14196 45

Поље 
са Бихором

1394 5713 775 4018 41 20326 6000 23 19447 7125 27

Колашин

Пријепоље

915 2663 634 2906 52 7732 4042 34 10187 3724 27

са При- 
бојем

514 1954 883 5590 74 6000 10344 63 11404 10983 49

Нова
Варош

841 1924 1562 8906 82 2808 7000 72 4587 8749 66

Беране 112 426 694 3760 90 1000 7000 88 3716 14075 79

УКУПНО 4568 15615 5621 31893 67 49946 45351 48 66705 58852 47

Највероватније највећи део представљених података не би се могао узети некри- 
тички, али их је  Гравје само пренео из радова већ поменутих аутора. Проценте је  
урадио аутор овог рада заокружујући их према устаљеној пракси.

"Цитирано, 16, 17 (Гравје се послужио подацимакојејеузеоодАпександраГиљфердин- 
га, а које су саставили српски свештеници и направили пропорције у односу између хришћа- 
на и муслимана па би по тим подацима за казу Пљевља однос између хришћана и муслимана 
био 1,24, а за казу Пријепоље 0,95.
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Гастон Гравје је  добро уочио да према овим представљеним подацима, 
а у то се уверио и личним посматрањима, хришћанска домаћинства имају 
знатно више чланова у просеку од муслиманских. Срби су тада имали много 
више задружног организовања живота. Код муслимана се тада тај друштве- 
ни облик живота већ био изгубио. Такође, Гравје је био уочио да је  тада мно- 
го већи простор био покривен „хришћанским елементом", јер су муслимани 
у највећем броју живели у варошима или у њиховој близини. То се лепо 
види из података о броју становника у варошима Пљевље, Пријепоље, Нова 
Варош и Беране. Те податке ћемо представити у следећој табели.

Табела бр. 2: Становништво вароши Потарја и Полимља 1911.12

ВАРОШИ Становника Муслимана Немусли-
мана

% Пропорција 
хришћана у 
тим казама 
по одбитку 

вароши
Пљевља 8090 6552 1448 18,1 1,17 место 

0,81
Пријепоље 3895 3296 599 15,3 1,27 место 

0,95
Нова Варош 2707 1842 859 31,8 2,87 

место 1,90
Беране 2244 1687 560 24,8 6,65 место 

3,78
УКУПНО 16939 13377 3539 20,9

Занимљиви су и подаци о бројчаном односу између муслимана и нему- 
слимана, заправо Срба. Примера ради, овом приликом навешћемо само за 
казу Пљевља којима се послужио и Гравје. У кази Пљевља 1865. године на 
једног муслимана долазило је 2,28 немуслимана (у овом случају ради се о 
православним Србима). Према подацима из 1892. године на једног мусли- 
мана долазило је  0,90 немуслимана. Тај однос између муслимана и право- 
славних постао је  временом још неповољнији па је  1911. године на једног 
муслимана долазило 0,81 Србин односно немуслиман, како се у турским по-

12Гравје је ове податке узео од Шафарика, Косанчића, Цвијића и Ипена. Ови статистички 
подаци су редиговани од стране Митрополије у Приштини када се тичу православних и циф- 
ре су из српских извора прибављене путем анкете села преко попова, учитеља и ђака. Тим 
подацима је располагао Београдски универзитет, а публиковао их је  Јован Цвијић, а неке и 
Иван Косанчић.

53



САЛИХ СЕЛИМОВИЋ

писима морало именовати. У самом граду Пљевљима 1911. године је било 
18,1% Срба или на 4,5 муслимана један Србин.13

Дакле, и сам Гравје је  на основу тих података, а и личним посматрањем 
на терену, закључио да се број муслимана веома брзо повећавао у другој 
половини XIX столећа, посебно после Берлинског конгреса 1878. године. 
Број православних се смањивао како због појачане исламизације, тако и 
због напуштања овог подручја и одласка у Кнежевину односно Краљевину 
Србију. Слично је  било стање и у другим казама Полимља и Потарја, осим у 
Беранама и Новој Вароши када су у питању целе казе. Осим исламизацијом 
број муслимана се увећавао и имиграционим токовима, јер се знатан број му- 
слиманских породица из садашње источне Херцеговине, затим из Никшића 
и Горњег Колашина доселио у ове крајеве после Берлинског конгреса 1878. 
године, мада је било и оних који су дошли нешто раније. Гравје помиње и 
досељавање православних, али је увек било мање оних који су долазили од 
броја оних који су одлазили. Токови таквих миграционих и имиграционих 
процеса имали су веома лоше последице.

У вези са претходним констатацијама Гравје је  извео један занимљив за- 
кључак. Дословно ћемо навести следеће: „...док се становништво стално об- 
нављало, све је остало у застоју, као да је укочено и скамењено. Чудновато је 
да се овде налази у свој својој свежини појав који је, изузевши Албанију, мо- 
жда једини у Европи: цивилизација са средњовјековним или још старијим 
карактером, јер у извесном погледу изгледа да је овде било и назатка“.14

Гастон Гравје не сматра да су само географски чиниоци узрок оваквој 
анахроној појави, застоју па и назадовању у преображају људи и појава. Он 
указује и на политичке узроке, јер је ово подручје и пролазна област и гео- 
стратешко средиште и да је увек било на удару. Гравје даље пише да је Сан- 
џак као целина (тада се Рашка област тако називала)15 имао у XII, XIII и XIV 
веку „цивилизацију која је сада остала само у успомени“. Он даље наводи да 
је тада становништво било имућније и гушће насељено „како то потврђују 
не само народна традиција и велика количина развалина... већ такође све- 
дочанства путника, а нарочито број, величина и лепота верских споменика 
који су остали из овог доба“.16

|3Цитирано, 19.
14 Рашка је најстарије име српске државе, а у латинским изворима се називала Rasciae, 

Regnum Rasciae. Овај простор је срце, ембрион српске државе које има значење целину саме 
српске расе, нације. Од краја XIX и почетка XX века у западним изворима све се чешће среће 
назив Санџак што је  ушло и у дипломатски речник европског Запада. Санџак је турски назив 
за административно-управну јединицу у рангу округа.

15Цитирано, 20.
|6Исто.
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После Берлинског конгреса, закључује даље Гравје, цео Санџак, па тако 
и Полимље и Потарје су изоловани и занемарени и потпуно су препуштени 
сами себи. Интересантан је овај његов закључак: „Спорости у источњачкој 
некретности ваља додати и осећање несталности власти, несигурност сада- 
шњице, неизвесност сутрашњице, општи утисак непостојаности, који кочи 
и оно мало иницијатива или жеља за активношћу које што хоће да се испо- 
ље“.17 Он сматра да су томе главни узроци „режим својине, начин станова- 
ња и облици насеља и социјалног живота“. Посебно запажа да око Бијелог 
Поља и у Бихору још увек постоје велике и бројне задруге као и у Старом 
Влаху, које броје од 20 па до 60 чланова. Те задруге, по њему, теже да саме 
задовољавају своје потребе и да упорно одржавају „недирнуте старе прин- 
ципе своје унутрашње организације. Задруга сачињава једну целину и она 
се покорава једном старешини, групише се око једног огњишта носи једно 
исто име и скоро увек образује само једно село које носи име саме фамили- 
је“. Гравје сматра да је  и то једна од кочница даљег напретка, јер се живот 
још није индивидуалисао у оном смислу у коме задруга остаје нормалан 
начин груписања, жива социјална ћелија земље.'8

За насељена места, односно за села и засеоке Гравје пише да су настала 
тамо где су „одређујући чиниоци“ вода, трава и заклоњен положај од севера. 
Он је то прецизно и детаљно описао, цитирамо: „Места где се људи најра- 
дије настањују јесу она где се појављује какав водени ниво у подножју креч- 
њачког узвишења обраслог травом, на крају обрађеног чифлука, у близини 
простора по коме се креће стока (пашњаци и шуме). Насеља се тако размичу 
(висински) од 300 -  500 м, пењући се до нивоа од 1100 -  1200 м, а ретко 
више употребљавајући површ и њене окрајке, или избегавајући голе просто- 
ре, или помакнувши се на ивицу какве равнице, шћућуривши се у заклону 
каквог узвишења, или припивши се о страну какве стрмине у близини низа 
извора окренувши леђа Северу, и гледајући према падини“.19

Интересантно је  то што у то време Гастон Гравје каже за појам Новопа- 
зарски санџак, односно Санџак, каква је одредница касније ушла у употребу 
захваљујући аустроугарској и турској пропаганди. Гравје у овом свом раду 
о томе каже следеће: „Што се тиче самог израза Новопазарски санџак, ОВО 
ТАКОЋЕ АДМИНИСТРАТИВНО ЗНАЧЕЊЕ КОЈЕ ЈЕ УШЛО У ТЕКУЋИ 
ЈЕЗИК ДИПЛОМАТА ПА ЧАК И ГЕОГРАФА, ПРЕСТАЛО ЈЕ ТАКОЋЕ ДА 
ИМА ИКАКАВ СМИСАО, ЈЕР НЕМА ВИШЕ САНЏАКА НОВОГ ПАЗА- 
РА, АЛИ ИМА САНЏАК ПЉЕВЉА (ТАСЛИЏА) ЗА ЗАПАДНУ СТРАНУ

|7Цитирано, 21.
|8Гравје, 22. Гравјејетачноуочио дасу муслиманска насеља многозбијенијаодхришћан- 

ских. Такође је тачно констатовао да су хришћанска села углавном смештена што даље од 
путева, посебно од оних прометних.

|9Гравје, 28.
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И САНЏАК СЈЕНИЦА ЗА ДОЊИ КОЛАШИН И ЦЕЛУ ОБЛАСТ НА ИС- 
ТОКУ ЛИМА (нагласио -  С. С.)“.20

Гравје даље констатује да река Лим цео простор (мислио је  на Рашку 
област -  С.С.) дели тако што се западно од реке становници називају Хер- 
цеговцима и да само два моста на Лиму (Бијело Поље и Беране -  С. С.) по- 
везују западни и источни део Рашке области. По његовом виђењу на западу 
(лево од Лима са Потарјем -  С. С.) православци боље чувају своје положаје 
(мисли се на простор) и становништво је стабилније. Гравје даље каже да 
православни говоре чистије и мелодичније и да је тај говор „пун неког арха- 
ичног чара“. У додиру са две анектиране провинције, Босном и Херцегови- 
ном, тј. између чисто српских земаља, Полимље и Потарје је  боље очувало 
своје етничке и верско-конфесионалне карактеристике. Са десне стране Ли- 
ма, по ономе што је уочио Гастон Гравје, све више доминирају муслимани. 
На том простору (источно од Лима) власт је слаба, несигурност много већа, 
а исељавања многобројнија (православних -  С. С.). На све то све јаче делује 
и присуство албанског елемента” .

За само Пљевље Гравје пише да има 8-9 махала (градске четврти -  С. 
С.) које нису, како он каже, близу једна друге и да између њих чак има и лива- 
да и њива. У оним махалама које су ближе центру живе најбоље и најстарије 
муслиманске породице. За махале у којима живе хришћани православци ка- 
же да су најчешће удаљене па дјелују кадикад као да су „прогнани“ са друге 
стране (Моћевац -  С. С.). Таква структура и распоред градског простора је 
скоро иста и у Бијелом Пољу и Пријепољу, уосталом као и у свим градским 
насељима за вријеме османлијске доминације.

Вароши у целој Рашкој области, према ономе како је то Гравје видео, па 
тако и оне у Полимљу и Потарју, нису имале неки посебан утицај на своје 
околине у смислу прогреса, било привредног или културног, већ оне живе 
вековима једним окошталим животом. Он даље каже: „Мада су оне (варо- 
ши) седиште мутесарифа (Пљевља), кајмакама (Пријепоље, Бијело Поље, 
Беране, Колашин) и мудира (Прибој) изгледа да њихов развитак тиме није 
био ни најмање кренут. Сва њихова улога сведена је да буду центри размене, 
мање или више активни према своме положају и богатству (своје) области. 
Стока, сир, вуна, кожа, мед, платно и дрво овде се сусрећу и измењују се за 
жито, со, дуван, каву и шећер донесене из даље. Трговина, дакле оживљава 
ове вароши“.21

Гравје сматра да оваква трговина својом природом и начином на који се 
обавља до краја карактерише тип „старог и рудиментног живота“ који је и

:0Цитирано, 26.
21 Цитирано, 27. Највећи део ових каравана, кириџија, како бисмо рекли у локалном гово- 

ру, заустављали би се у Косовској Митровици. Обично су полазили из Пљеваља и Берана, а 
они из Старог Влаха су још носили катран и смолу.
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иначе сада био својствен овом целом подручју. Роба се преносила коњима 
и мерила окама (једна ока 1283 грама -  С. С.). Он је  такав начин трговине и 
транспорта једино видео још у јужној Албанији и у Епиру. За караване каже: 
„Мали брдски коњићи по 15-20 у низу, а често и по 60 -  100, како зими тако 
и лети, вијугају путевима, често уским стазама, више пута фиктивним...“. 
Даље описује караван па каже: „Један или два човека иду на челу остали 
иду са стране. У овим несигурним областима готово свако носи пушку и 
око прсију веома испуњене реденике. Исто онако као што коњи имају јед- 
ног који им предњачи, тако исто и људи имају једног вођу, калауза, који се 
споразумјева за цене, управља и заповеда целим спроводом и раздељује за- 
рађени новац. Тако караван изгледа као нека врста привремене заједнице у 
путовању. Караван носи само једну врсту намирница: сира, масла, катрана 
итд. при одласку, а при повратку жито, брашно, соли, дуван итд. Он (калауз) 
зна колико ће дана пут трајати, он зна где су воде: извори бунари, чесме, где 
ће бити одмор и ноћиште11.22

На крају овог скромног и простором ограниченог рада морамо још не- 
што представити о Пљевљима и његовој околини, а што није промакло па- 
жљивом и виспреном посматрачу као што је  био Гастон Гравје. Он је  запазио 
и о пљеваљској котлини записао следеће: „Богата водом и са врло дебелим 
и плодним земљиштем, котлина Пљеваља је данас већ сасвим без шуме, сва 
обрађена. Кукуруз, жита и друга ситна храна покрива скоро целу простори- 
ју  (котлину). Чатрље сељака, усамљене или у малим групама размичу се на 
периферији на домаку чифлука“. Гравје је даље записао: „Овде изникнуто 
такође на ивицу, наслоњено на северну страну силазећи са својим предгра- 
ђима до Чехотине, окреће се према изласку сунчевом Пљевља (турски Тасли- 
џа), велика и једина варош целе ове области западно од Ј1има“. За Пљевља 
Гравје констатује и следеће: „Стара муниципија за време Римљана ... Пље- 
вље, и поред свог положаја изгледа да није добило извесну стварну важност 
пре краја XIX века. После окупације Босне и Херцеговине... нарочито (је) 
изабрано као седиште за три аустријска гарнизона Пљевље је имало своју 
периоду напретка (1880-1908.). Са повлачењем трупа...дућани се затварају, 
људи емигрирају ка Србији, Босни и Америци. Међутим, и данас својом 
великом пијацом и чистим улицама, Пљевље је  доста измакло од осталих 
вароши Санџака“.

На крају, истакнућемо и то да је  Гравје констатовао да Пљевља са сво- 
јом српском гимназијом сада постаје „неки мали интелектуални центар за 
хришћански елемент“ свог подручја као и граничних области.

22Гравје, 32.
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Salih Selimović 

GASTON GRAVIER ABOUT POTARJE AND POLIMLJE

Summary

The Franehman Gaston Gravier was a lecturer on the Belgrade University 
from 1909 until 1912. During this period Gravier traveled the than Kingdom of 
Serbia, sanjak o f Sjenica and Pljevlja (the territory o f those two sandjaks once 
was called the Novi Pazar sanjak), Bosnia and Hercegovina and Albania. On 
those trips he made also anthropological investigations. The writings from his 
voyages together with data by other scientists (Jovan Cvijić, Theodor Ippen, Ilija 
Kosančić, Aleksandar Giljferding and Simon Joanović) he published on his re- 
tum to France, but in Franch language.

His most important work was „Novi Pazar sanjak“ which was based on his 
valuable writings. Being important for our anthropogeography and history it was 
instantly translated in our language and published in five sequences in the journal 
,,Literary herald“ in 1912. and 1913, vol. XXIX and XXX, Belgrade. Regional 
museum of Novi Pazar in 1977 made reprint of the work „ Novi Pazar sanjak“ 
without апу text altemations and so this edition preserved its full authencity.

On this occasion we lingered on that part of Gravier’s work in which he is 
describing Polimlje and Potarje, i.e. ,,West from Lim“, as Gaston Gravier called 
this part of Raška region. He noticed migration and imigration movements and 
described them scintificaly and objectivly, what is especially important because 
of constant political disabuse and exploiting of these and similar historical phe- 
nomena in present events. Gravier saw exactly many common peculiarities and 
origin of population, only differing, as he says, by religion, but the language and 
many customs, i.e. national tradition, are the same, common. The old Raška, the 
former sanjak of Novi Pazar, had very important position between the Kingdom 
of Serbia, Kosovo and Metohija, Bosna end Hercegovina and Montenegro. Gra- 
vier however noticed significant differences between the west and the east part 
of Raška region.

The opservations of Gaston Gravier are valuable even to-day for the study of 
the past in this part o f our country.
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