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АУСТРОУГАРСКА ИСТРАЖИВАЊА СРЕДЊЕГ ПСШИМЉА И 
Г10ТАРЈА (1878-1908)

Говорити о аустроугарским истраживањима Средњег Полимља и По- 
тарја значи говорити о томе како једна организована држава, велика сила, 
ради на проучавању земаља према којима има недвосмислене политичке 
претензије. Она прво жели да крајње систематично проучи те области, а 
затим, да на основу тих резултата, гради своју политичку стратегију и, по 
могућности, мења политички и културни идентитет у правцу који ће одго- 
варати њеним дугорочним стратегијским интересима.

Аустроугарска истраживања Средњег Полимља и Потарја, наравно, не 
почињу после Берлинског конгреса 1878. године. Она заправо у организова- 
ном виду почињу већ од краја 17. века, што на симболичан начин означава 
поход принца Еугена Савојског 1697. године на Сарајево, и трају током це- 
лог 18. и 19. века. На почетку Кримског рата 1853-1856. аустријски минис- 
тар спољних послова гроф Боул-Шауенштајн каже: дошло је време „да се 
дело принца Еугена заврши“ и Аустрија прошири на Балкан. 1

Од отварања аустријског конзулата у Сарајеву 1850. године започињу 
и организованија проучавања Босанског вилајета. Међу истраживачима 
тога периода до 1878. године треба поменути прво Хајнриха Киперта који 
је 1840. године у Вајмару објавио карту Босне и Далмације. Његова карта 
европске Турске из 1853. године носила је војно обележје и била је највиши 
домет у приказивању Босне и Херцеговине на ситноразмерним картама ев- 
ропске Турске. Објављивана је још неколико пута до Берлинског конгреса, 
и очигледно је на свој начин представљала картографску припрему за евен- 
туалну инвазију на Босну и Херцеговину. Детаљнија проучавања предузели 
су Карл Сакс, Јохан Роскијевич, барон Темел и други. Роскијевич, капетан 
Темел и поручник Јовановић су на основу својих истраживања од 1863, 
до 1865. године саставили најбољи опис Босанског вилајета под насловом

'Tomislav Kraljačić, Kalcijev režim u Bosni i Hercegovini (1882-1903), Sarajevo 1987,19.
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Landes Beschreibung Elaborat von 1863-1865, у седам поглавља.2 Био је то 
елаборат изразито војне природе у којем су разматране могућности ратног 
сукоба на територији Босне и Херцеговине у офанзивном и дефанзивном 
смислу.

Детаљан план аустроугарских истраживања Босне и Херцеговине, као 
и Средњег Полимља и Потарја и ширих простора Старе Србије и Албаније 
израђен је након окупације Босне и Херцеговине и увођења аутроугарских 
војних посада у Пљевља, Прибој и Пријепоље.3 Бриљантно вешти окупаци- 
они управник Босне Бењамин Калај, члан мађарске Академије наука, био је 
заједно са Лајошом Талоцијем идејни творац и душа целог програма. Један 
мали пример из 1891. сведочи о дубини замисли и идеја Б. Калаја: тражио је 
да се део моштију кнеза Лазара из Раванице у Врднику пренесе у Житомис- 
лић, да Херцеговци не би ишли у Острог и Св. Петру на Цетиње. Карловач- 
ки патријарх се није сложио.4 Године 1885. у Сарајеву је основано Музејско 
друштво за Босну и Херцеговину (председник је био др Коста Херман, пот- 
председник Мехмед-Бег Капетановић, тајник др Јулије Маканец), а 1888. 
године отворен је Земаљски музеј који је почео са издавањем свога часописа 
Гласник ЗемаљскоТ музеја у  Босни и ХериеГовини. Од 1893. године у Бечу 
су на немачком језику излазили одабрани радови из Гласника, по Калаје- 
вој замисли, под насловом Wissenschaflliche Mittheilungen aus Bosnien und 
der Hercegovina. До 1914. године изашло je укупно 12 великих свезака.5 Др 
Карло Пач је 1904. године основао Институт за истраживање Балкана са 
врло добром концепцијом и амбициозним и свеобухватним истраживањима: 
I Путовања и запажања (природњачка, географска и етнографска истражи- 
вања) II Извори и истраживања (филолошко-историјска истраживања) III 
Инвентари и библиоЈрафије.6 Историчар Хамдија Капиџић написао је врло 
добру студију о раду овога Института. После анексије Босне и Херцеговне 
Институт све више делује у функцији аустроугарске балканске политике. 
Карло Пач као први човек ове установе је инсистирао, нарочито 1913. годи- 
не, да Сарајево треба да буде средиште аустроугарских балканских истра- 
живања: генерал Оскар Поћорек је, подржавајући Пача, пише X. Капиџић,

2 Детаљан и прегледан приказ тих истраживања датје у књизи: Ratimir Gašparović, Bosna i 
Hercegovina na geografskim kartama odprvihpočetaka do kraja X IX  vijeka, Sarajevo 1970,314.

3Kasim Isović, Austro-ugarskozaposjedanje NovopazarskogSandiaka 1879.godine, Godišnjak 
Istorijskog društva Bosne i Hercegovine, god. IX (1957), Sarajevo 1958,109-137.

4T. Kraljačić, nav. đelo, 104
5 Славенко Терзић, Пројекат „ aycuipoyiapcmi Балкаиа “ у  Босни и ХерцеЈовини (О идео- 

лошким основама научних истраживаша и научне пропаганде).Босна и Херцеговина од 
средњег века до новијег времена, Београд 1995, 407-423.

6 Hamdija Kapidzić, Institutza istraživanje Balkana u Sarajevu 1904-1918 (Namjena i planovi). 
Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, knj. II (1964), Sarajevo 1964, 7-51.
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подвукао да је „Монархија посједом Босне и Херцеговине постала највећа 
балканска држава и не би требало ни под којим условима дозволити да Са- 
рајево не постане средиште истраживања Балкана, што би било од нарочи- 
тог значаја за будуће запосједање Албаније“.

Улазак аутроугарских трупа у Пљевља, Прибој и Пријепоље, у првој 
половини септембра 1879. године, омогућио је несметана истраживања на 
терену Средњег Потарја и Полимља. Тај улазак је представљао саставни део 
много шире и свеобухватније аустроугарске стратегије овладавања не само 
западним Балканом него и продора преко Рашке, Косова и Метохије у Мо- 
равско-вардарску долину и постепено потискивање руског утицаја из источ- 
ног дела Балкана. Основни циљеви ове политике били су: спречавање ства- 
рања велике словенске државе, прекидање „присилног славизирања источне 
половине Балкана“, сузбијање и одбацивање „руске империјалистичке по- 
литике“ која „под видом заштите словенског и хришћанског становништва 
проводи своју политику“.7 Главни стратег те политике Ђула Андраши је на 
Берлинском конгресу тврдо иступио против санстефанске границе Србије 
и Црне Горе на Лиму. Контрола лимске долине имала је изузетан војнопо- 
литички и стратегијски значај. Лимска долина или „држање линије Лима“, 
требало је да буде одбрана Босне.

Кадаје Монархија већ успела да окупацијом Босне и Херцеговине стане 
„на главу змији словенској“, како је казао Андраши, онда је то стање треба- 
ло обезбедити држањем трупа у Пљеваљском санџаку -  ради безбедносног 
коридора од Босне према Косову и Метохији, и према Албанији. Војна пози- 
ција у Пљеваљском санџаку, истицао је Андраши, „изгледа ми као одбрам- 
бени бедем за утврђивање Босне и Херцеговине. Новопазарски санџак је за 
Босну исто што и посједовање Босфора за Црно Море“.

Аустро-Угарска се јако плашила отпора српског православног и мусли- 
манског становништва у Пљеваљском и Новопазарском санцаку. Нарочито 
је зазирала од политичке активности пљеваљског муфтије Мехмеда Нуреди- 
на Шемсекадића, који је позивао на солидарност и заједнички отпор и пра- 
вославних и муслимана. Аустроугарска дипломатија је успела, чак уз помоћ 
британске дипломатије (преко британског посланика Лајарда у Цариграду) 
да издејствује да султанов двор и Порта ускрате сваку помоћ муфтији, а 
затим да га султан, дајући му Чекмеџе чифлик на обалама Мраморног мора, 
заправо интернира далеко од завичаја, како је то и тражила бечка диплома- 
тија.8

Поседањем Пљеваља, Прибоја и Пријепоља руководио је из Чајнича 
војвода од Виртемберга, а трупе су наступале у две колоне -  северна и јуж-

7К. Isović, nav. delo, 112.
8Isto. 132.
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на, с тим што је главнина снага, јужна колона, наступала у правцу Пљеваља, 
јачине девет ратних јединица и осам тешких топова. Командант ове колоне 
био је генерал Килић који је већ 9. септембра стајао пред Пљевљима, а 10. 
сетембра 1879. „град је обухваћен колонама сатри стране и запосједнуте су 
све околне коте. Трупе су мирно ушле у град у коме су споразумно остале 
и турске трупе“. Трупе су ушле у Пријепоље 14. септембра, из правца Пље- 
ваља и Прибоја.9

Сва истраживања Средњег Полимља и Потарја била су или директно 
организована и координирана из команде окупационих трупа у Пљевљима, 
или заједно са командом трупа у Сарајеву и пре свега са Земаљским музејем 
у Сарајеву. Главни печат тим истраживањима током 80-тих и 90-тих година 
19. века, а свакако и касније давао је Теодор Ипен (1861-1935) један од во- 
дећих аустроугарских албанолога и аустроугарских балканских дипломата. 
При команди окупационих трупа у Пљевљима Теодор Ипен је од 1888. до 
1891. године вршио дужност „цивилног комесара и политичког референта“. 
Теодор Антон Ипен је рођен у Чешкој, у јеврејској фамилији којаје примила 
католичанство, завршио је Оријенталну академију (Академију за оријентал- 
не студије) у Бечу. Поред чешког и руског владао је добро и енглеским и 
француским језиком, а имао је и додатна економска и војна знања и спе- 
цијалности. Пре доласка у Пљевља био је конзул у Скадру 1884-1887. годи- 
не. Након одпаска из Пљеваља 1891. године нашао се у аустроугарском кон- 
зулату у Цариграду, а 1893. године у Јерусалиму. Из Јерусалима се вратио у 
Скадар, у коме је остао дужи низ година, да би затим имао важне дипломат- 
ске дужности у Амстердаму, Атини и Лондону. Био је члан аустроугарске 
делегације на конференцији амбасадора у Лондону 1912/13. године.10

За време боравка у Пљевљима Теодор Ипен је очигледно врло детаљно 
и брижљиво истражио област не само Пљеваљског и Новопазарског санџака 
него и целог Косовског вилајета. Објавио је две веће студије које се поред 
осталог баве и Потарјем и Полимљем. Прво је у Гласнику ЗемаљскоГмузеја 
за 1891. (јануар-март) објавио кратку студију под називом Рашка коју је 
затим на немачком језику објавио у Бечу 1894. године у ,,Wissenschaftliche 
Mittleilungen“. Затим је већ следеће године објавио, анонимно, познату сту- 
дију Novibazar undKosovo (dasAlte Rascien)". Расправа o Рашкој бави ce пре 
свега именом те области, њеним кратким географским описом и историјс- 
ким развитком и на првом месту савременим политичким и верским прили-

9 Isto. 136.
10 Anneliesse VVernicke, Theodor Anton Ipepen. Ein osterreichischer diplomat und 

albanienforscher, Wisbadeti 1967, 167.
11 Рашка. Црта од консула Теодора Ипена. Гласник Земаљског музеја у Босни и Херцего- 

вини. кн>. II (1891) 148-159; исти, Novibazar undKossovo (Das Alte Rascien). Eine studie, Wien 
1892. 158.
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кама. Она је по својој суштини била део напора Бењамина Калаја да инаугу- 
рише „босанску нацију“ и да ту нацију прошири и на простор Пљеваљског и 
Новопазарског санцака, што се нарочито види из рецензије ове књиге коју је 
дао Лајош Талоци. Талоци између осталог истиче да је Ипен својом књигом 
демантовао низ „великосрпских“ историјско-политичких лажи да су Нови 
Пазар и Косово одувек били српски и да следствено томе морају остати 
српски. Наиме, бошњаштво је за Калаја само мост до босанске нације. Он 
је сматрао да босанска нација представља заједницу све три конфесије, које 
међусобно обједињује заједничка прошлост у оквиру посебног развоја Бос- 
не. Ипен инсистира на имену Рашка уместо имена Стара Србија, које сматра 
српским „политичким називом“ као и турско политичко име „Косово“. Он 
изричито каже да „истинску стару Србију“ треба „означити њезиним леги- 
тимним именом Рашка“, име „које се додуше вазда познавало, али је полако 
испало из обичаја“. Рашка, по Ипену, „обухвата политичке срезове (казе): 
Пљевље (Таслиџа), Пријепоље, Колашин, Бјелопоље (Акова), Сјеница, Нова 
Варош, Беране, Рожај, Нови Пазар, Митровица, Дреница, Вучитрн, При- 
штина, Гилан и дјеломице Прешево“. Описујући етнографске, политичке 
и верске прилике, Ипен се, поред осталог, доста детаљно бави и Доњим 
Колашином. Истиче да су од свих „Босанаца“ Колашинци „остали најдивље 
племе“. Ево шта Ипен каже: „Колашинци су фанатични мухамедовци, но 
изледа да њихова побожност нема дубљег темеља; многи у млађим година- 
ма радо пију ракију, сувише домаћу шљиву пију преко мјере. Често бива да 
се колашински мухамедовац ожени хришћанком и не тражећи од ње да се 
потурчи. Тако је и настала она ријеч: „Отац ми клања, мајка ми се крсти а 
ја се каменим“. Ако понекад неки од њих и изгледа да је поштен и вјеран, у 
опште им човјек не може много вјеровати јер их грабежљивост често наво- 
ди на подмуклост и вјероломство“. У најпознатије колашинске родове Ипен 
наводи Мицановиће, Ђурђевиће, Храповиће, Штроке, Каљиће (Краљићи), 
Мушовиће, Мартиновиће, Мекиће, Куфре, Тутиће, Љуце и друге. Али Ипен, 
гледајући ствари из угла интереса монархије коју представља изванредно 
уочава да „вјерозаконске разлике играју на Балканском полуострву, изузев- 
ши у Арбанаса, већу улогу него ли народносне; тако је и раздиоба станов- 
ништва Рашке по вјероисповести важан моменат за ситуацију ове провин- 
ције“. Ипен такође уочава да Арбанаси имају „веома јаку експанзивну снагу 
у себи, те су тако племена источне Албаније прекорачила границе својега 
подручја према Рашкој на истоку и сјеверу“.12 Занимљиво је да он уопште 
не помиње стару Херцеговину, чије је седиште било Пљевље од 1572-1833. 
Идеолози аустроугарске балканске политике показивали су завидну по- 
литичку вештину и лукавство, користећи и продубљујући религиозне или

'2 Рашка...., 153
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регионалне разлике и особености. Године 1898. покренут је прорежимски 
лист „Српске Балкан“, с циљем да у почегку пише повољно о Србији и Цр- 
ној Гори, како би задобио поверење Срба, „а доцније, даће се лако окрену- 
ти“.13 Докле је све ишла „брига“ аустроугарског режима сведочи чињеница 
да је земаљска влада 23. августа 1915. забранила растурање књиге песама 
Авда Карабеговића, објављене у Београду 1905. године, јер су песме навод- 
но „политички и религиозно агресивне“.

Теодор Ипен у поменутој студији поред осталог уочава значајну улогу 
духовних споменика Рашке. За манастир Свету Тројицу у Пљевљима каже 
да је „творевина Немањића; у њему се чува као света реликвија владичанска 
патарица св. Саве. Кад су Турци тијело овога свеца однијели из Милошева 
у Биоград, један се побожан човјек помоћу мита дочепао палице, која је уз 
тијело била, да барем то сачува земљи“. Међу Немањића задужбине Ипен 
наводи и цркву Светог Арханђела Михаила у Поблаћу, манастир Бању код 
Прибоја, Милешеву, Ђурђеве Ступове, Грачаницу... „Даље су разорени ма- 
настири Арханђел, Дорољ (Довоља), Блишкова и Соколац у Колашину“.14

Студија Novibazar und Kosovo је шира и темељнија верзија претходне 
кратке расправе о Рашкој. Она је далеко систематичнија и чини је тринаест 
поглавља. Поред географског, етнографског, историјског, политичко-адми- 
нистративног и културног прегледа Ипен је прилично исцрпно описао и све 
важније градове овога подручја и њихове области. Потарје и Полимље су 
описани у трима главама које се тичу Пљеваља, Колашина и ЈТима са Бије- 
лим Пољем, Прибојем и Беранима. Ипен је очигледно добро упознао ове 
области, од историје до савремених прилика. Описује важније планине, пу- 
теве, варошке квартове, значајне фамилије, демографску и верску структуру 
становништва па чак и флору и фауну. Што се Пљеваља тиче један део дана- 
шње пљеваљске општине описан је у делу о Пљевљима, а други део у делу о 
Колашину. Ипен даје границу између Доњег Колашина и Пљеваља и каже да 
северна граница Колашина иде од села Нефертара преко Глибаћа, Дубочи- 
це, Матаруга до Бродарева, и тако чини линију од Таре до Лима. Прилично 
детаљно описује Кричку нахију, кричка братства, Пренћане, затим Вранеш, 
Равну Ријеку... Помиње све значајније цркве и манастире, поред Довоље, на 
пример, и остатке старих градова и манастира као што је Заступ и други.15

Најпотпунији приказ Старе Рашке, односно тадашњег Косовског ви- 
лајета дат је у врло исцрпној војнообавештајној студији аустроугарског Ге- 
нералштаба објављеној 1899. године у Бечу под насловом Detai/beschreibung 
des Sandzaks Plevlje und des Vilajes Kosovo. Настала je као резултат темељ-

13 Kultnra i umjelnosl u Bosni i Hercegovini pod  austrougarskom tipravom, Građa, Redaktor 
Risto Besarović, Sarajevo 1968, 481-482.

Рашка... 153.
15Novibazar und Kosovo..... 62-88.

54



АУСТРОУГАРСКА ИСТРАЖИВАЉА СРЕДЊЕГ ПОЛИМЉА И ПОТАРЈА (1878-1908)

них двадесетогодишњих истраживања. Студија има 306 страна, врло сит- 
ног слога, и тематски је структуирана на следећи начин: Географија, по 
областима (једна област носи, на пример, наслов „планине између Дрине, 
Таре и Ибра“); Воде (реке, извори, језера); Клима; Саобраћај (цесте, стари 
путеви, транспортна средства, железница, пошта, телеграф и телефон и др.); 
Државна организација (политичка организација, црквене прилике, финан- 
сије, безбедност); Становништво; Насељена места (градови, пијаце, села 
и веза међу њима); Санитарне прилике; Ресурси (у целини и посебно у 
сваком месту). Посебно су описане саобраћајне комуникације у свим прав- 
цима и њихова могућа употреба за војне потребе, са свим детаљима, као 
што су надморска висина, типови мостова, извори питке воде, температура 
лети и зими, погодни газови и др. Студију прати низ врло детаљних карата 
различите намене. Занимљиво је да када се говори о словенском становниш- 
тву увек се говори о Србима „гркоисточне и мохамеданске вере“ (Serben 
-  gr.-orient; moh). Било би вишеструко корисно ако би се ова књига превела 
на српски језик.16

Цивилни комесеријату Пљевљимаје имао врло развијену мрежу својих 
сарадника, конфидената и међу православним Србима и Муслиманима. 
Користио их је за различите сврхе. Једно темељно рекогносцирање терена 
између Пљеваља и Пећи, у лето 1903. године извршио је извесни Јово Попо- 
вић, који је са породицом живео у Пљевљима, као конфидент комесеријата, 
који га је за учињене услуге редовно исплаћивао у златним наполеонима. 
Маја, јуна и јула 1903. године добио је задатак да пређе и опише следеће 
маршруте: Пљевље-Бијело Поље-Беране-Пећ; Пећ-Андријевица; Андије- 
вица-Беране-Буковица-Сухидол (преко Пештера)-Сјеница; Сјеница-Сухи- 
дол-Буковица-Рожај-Пећ. Његов извештај има низ занимљивих детаља. На 
пример, жали се да из Берана, при наиласку из правца Пљеваља није мо- 
гао да пође за Андријевицу „пошто са свих страна навалише разне уходе 
и шпијуни, српски, турски и црногорски распитујући ко сам ја? И куда ћу 
даље? Зато оставих до повратка из Пећи невешт чинећи се свему“. А ево 
како описује положај Срба у Пећи: „Пећанци Срби, били су намјерни, још 
прошле године порадити на томе да из свих вароши Ст. Србије, по два чо- 
века изаберу и саставе једну депутацију, која би на све европске дворове до- 
шла, са молбом да их из ропства избаве и спасу. Па тога су мишљења и сад, 
ако се стање ствари сад увеђењем рефорама не поправи“. Пошто је био од 
стране српских патриота откривен у Пљевљима и пријављен турским влас- 
тима, „огорчени“ Поповић се 1903. преселио у Пећ, радећи и даље за коме- 
серијат у Пљевљима од кога је и добијао новац -  обично 15 до 30 златних

16 Detailbeschreibung des Sandžanks Pljevlja und cles Vilajets Kosovo (Mit 8 Beilagen und 10 
Tafeln). Als Manuscript gedruckt, Wien 1899, 306.
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наполеона за 2-3 месеца преко аустроугарског конзулата у Призрену и Мит- 
ровици. Потписивао се на признаници „Јова Поповић -  Шнајдер“ или „Јова 
Поповић -  Зеница“.п Био је конфидент аустроугарског „цивилног комесара“ 
у Пљевљима који га је за услуге редовно плаћао као свог службеника и то 
златним наполеонима. Комесар је деловао при команди 15. корпуса (године 
1903. то је био Percher) и очигледно је руководио обавештајном службом у 
овим областима.

Међу истраживачима Средњег Полимља и Потарја који су се бавили 
и археолошким наслеђем и савременим политичко-културним приликама 
Полимља и Потарја истиче се др Карло Пач, сарадник Земаљског музеја 
у Сарајеву, а од 1904. године и руководилац Института за истраживање 
Балкана. Овом приликом се нећемо задржавати на повременим специјалис- 
тичким истраживањима као штоје нпр. метеорологија. Наиме 1891. године 
у Гласнику Земаљског музеја објављен је занимљив рад „Mesečni i godišnji 
prijegledi meteoroloških opažaja u Bosni i Hercegovini i sandžaku Novog Pazara 
u godini 1889-oj“. Археолошка истраживања др Карла Пача саопштена су у 
студији „Sandžak novopazarski u rimsko doba“ која ce у доброј мери надове- 
зују на претходна истраживања Харнеса саопштена у едицији Archeologisch- 
epigraphische Mittheilungen. Пач је боравио на овом простору у лето 1894. 
године по налогу Музеја, у пратњи свога колеге из Музеја Вејсила Ђурчића, 
и уз свесрдну помоћ аустроугарских официра у Пљевљима, Пријепољу и 
Прибоју. Он сам каже да је Пљевље и околину „свуд унакрст обишао“ и то 
три пута. Први пут је ишао до Левер Таре, трагом натписа који је пре њега 
објавио Теодор Ипен; други пут је ишао преко Дубочице и Љутића у Горње 
и Доње Матаруге;, а трећи пут до врела Бушње северозападно од Пљеваља. 
Након тога обишао је Полимље, пре свега манастир Милешево, Хисарџик 
и село Дренову, а потом низ Лим, Бистрицу, Бању Прибојску и Увац. Ње- 
гова студија има низ врло занимљивих података који могу бити драгоце- 
на основа за потпунија истраживања. За данашње Комине, односно град 
Municipium S, Пач бележи: „Народ то мјесто зове Старо Пљевље, или по 
турски Eski-Kasaba... Оранице и ливаде посуте су на далеко развалинама. 
Послије кратког оријентирања није тешко распознати диспозиције укупне 
основе. Разабире се велик зараванак, који је окружен високим брежуљцима 
од рушевине, које за цијело потјечу од јавних зграда, али опет и простора 
између себе остављају за улице, које се ондје стјечу и које се попут канала 
распознају међу шикаром обраслим громилама. Поједине су од тих громила 
и хрпа прероване, тражили су овуда грађу, а можда и блага. За градњу цркве 
на Илијину брду ено сељаци баш сада добављају камење, разумије се, из

l7Stjepan Antoljak -  Ismet Dermaku, Izveštaj austro-ugarskog uhocle o prilikama na teritoriji 
izmedju Plevlja i Peći 1903. godine, Godišnjak Arhiva Kosova II -  III (1966-1967). Priština 1970, 
255-270.
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„каменолома“ у Старом Пљевљу“.18 Пач бележи све локације на којима је 
нашао занимљиве споменике овога несталог града, пре свега у фамилији 
Селмановића -Дервиш-бега, Мустај-бега, Сали-бега, Мехмед-бега, затим 
Хаџи-аге Паповића, код куће Јестровића на Радосавцу, у штали Неша Пав- 
ловића, око Хусеин-пашине џамије, на Чесми у Чаршији и на другим мес- 
тима.

Студија др Карла Пача Из ПљеваљскоГ Сануака, овјављена 1909. године 
такође у Гласнику ЗемаљскоI музеја бави се више савременим оновреме- 
ним политичким, верским и културним приликама између Таре и Лима, али 
има доста и археолошког материјала. Боравио је на овом простору у јесен 
1907. године. Обимна студија садржи детаљне описе путовања од Горажда 
и Чајнича до Пљеваља, укључујући и занимљиве етнографске и географске 
детаље, као што је детаљан опис Бољанића, затим „попут тврђаве опасани 
чардак“ Мехмед паше Бајровића на Готовуши у близини тамошње аутро- 
угарске касарне. Пач је посебно описао варош Пљевља, али и најдетаљније 
аустроугарски логор у Пљевљима, који је у суштини представљао варош за 
себе, сатри дела. Доноси чак и фотографију гарнизонске римокатоличке ка- 
пеле и занимљиве податке о раду „аустро-угарске народне школе“ у војном 
логору (Osterreichisch-ungarische Volksschule). Пач се у овом раду дотиче и 
питања тзв. „босанчице“ као посебне ћирилице. У фочанском крају, у пле- 
мену Ченгића, пише Пач, ово писмо се зове „Стара Србија“. Осим племства, 
каже Пач, „пишу у Фочи овим писмом такођер и фамилије у које су се удале 
жене Ченгића, надаље поједини муслимански свеченици и трговци, међу 
овим такођер и православни“. У Пљевљима се ово писмо зове „Стара ја- 
зија“ или „Тембелска јазија“ и њиме се служе фамилије Бајровић (пореклом 
из Никшића) и Корјенић (из Корјенића, источно од Требиња) и неколико 
муслиманских свештеника.19 Пач је опет, као и 1894. године детаљно опи- 
сао рушевине „старих Пљеваља“ и аустроугарска ископавања 1899. и 1906. 
године. Поред капетана Фрања Ивановића, надпоручника Вилима Фатина, 
Пач нарочито истиче улогу генерала Рудолфа Лангера. Већи део споменика 
пренет је у логор на Доловима ради уређења логора и генераловог врта, а 
део су генерал Лангер, мајор Норберт Миколашек и војни лекар Поспишил 
поклонили босанскохерцеговачком Земаљском музеју.

Указали смо само на нека важнија истарживања ове области у назначе- 
ном периоду. Свакако би детаљнији приказ тих истраживања требало ура- 
дити на основу обимне грађе из бечких архива. И овде поменути резулта- 
ти истраживања сведоче о томе да су политичке амбиције Аустро-Угарске

lsKarIo Patsch, Sandžak novopazarski u rimsko doba. Glasnik Zemaljskog muzeja, knj. VI 
(1894), Sarajevo, 466-467.

19 Карло Пач, Из ПљеваљскоХ Санџака. Гласник Земаљског музеја кн>. XXI (1909), Сараје- 
во. 119.
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пратила организована и темељна истраживања ових простора. Она су још 
један доказ да свака добро организована земља своје политичке циљеве уте- 
мељује на претходним научним истраживањима. Аустро-Угарска је веома 
много полагала на резултате своје политичке и научне пропаганде и својевр- 
сне научне дипломатије чији је носилац управо био Бењамин Калај и њего- 
ви сарадници попут Карла Пача, Теодора Ипена и Лајоша Талоција.

Slavenko Terzić

AUSTRO-HUNGARIAN INVESTIGATIONS OF THE MIDDLE POLIMLJE
AND POTARJE

Summary

The author is dealing with Austro-Hungarian investigations of the middle 
Polimlje and Potarje in the period from the Congress in Berlin in 1878 to the An- 
nexing of Bosnia and Herzegovina in 1908. The investigations were especially 
intensive in this period because in 1879 Austro-Hungarian occupation troupes 
occupied towns Pljevlja, Priboj and Prijepolje, staying there until the Annexing. 
In this article are presented main investigations and political and expert studies 
written by Austro-Hungarian investigators, travelers and diplomats. Those are in 
the first place works by Theodor Ippen and Carl Patch. All those studies have had 
more or tess expressed political tendency aimed to impute an identity in these ter- 
ritories according to the needs of Austro-Hungarian Balkan policy.
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