
малне националне nрограме од »реал nолитике« nолитичких странака у nо

јединим раздобљима. 

У вријеме nред nрви свјетски рат nостојала је одређена конвергенци
ја срnског и хрватског националног nокрета на југословенском nростору. 
Међутим, nрилике у Босни и Херцеговини биле су унеколико друкчије. Ту 
је у Сабору само мала груnа хрватских дисидената остварила сарадњу са 
срnском оnозицијом, а идеологија интегралног југословенског јединства 
обухватила је само један дио омладине и иителиг~иције . . Чак се може го
ворити и о одређеном заоштравању међунационалних односа у Босни и 
Херцеговини nод утицајем догађаја који су nратили избијање балканског 
рата. Посебно nоглавље nредстављају збивања и друштвено-nолитички 
nроцеси за вријеме nрвог свјетског рата, који су били nраћени и извјесним 
елементима национално-конфесионалних и класних обрачуна. 

Резултат nоменутих nроцеса, као и дотадањег историјског развитка на 
босанскохерцеговачком и цијелом југословенском nодручју, било је ства
рање nрве југословенске државе и улазак Босне и Херцеговине у њен са
став. Биће веома круnан задатак да се на основу садашњих научних сазна
ња да адекватно објашњење цјелокуnног етничког, друштвеног и nолитич
ког развитка који је резултирао улажењем Босне и Херцеговине у састав 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. 

Мр Илијас Хаuибеговић 

МИГРАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 
1878- 1914. ГОДИНЕ 

а) У сељавање у Босну и Херцеговину 

Према расnоложивим изворима, тешко је утврдити тачан број страна
ца који су се уселили у Босну и Херцеговину од окуnације до nрвог свјетс
ког рата. У nочетку о томе није ни вођена nреЦизна статистика. Иnак, nрве 
nодатке о броју странаца у Босни и Херцеговини дала је Земаљска влада у 
децембру 1880. године. Тада је у окуnираном nодручју било 4.51 О аустријс
ких и 11.765 угарских држављана, што укуnно износи 16.275 nриnадника 
обију nоловица Монархије. Послије тога, у nоnисима становништва редов
но је исказиван број странаца у Босни и Херцеговини. Наредна табела nо
казу је како се кретао њихов број по окрузима: 
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1885. г. 1895. г. 1910. г. 

окрузи 

аустр. угар. друге аустр. у га р. друге аустр. угар. друге 

полов. пол.државе пол. пол. државе пол. пол. државе 

сараЈевски 3.680 251 6.885 5.366 1.218 11.591 11.081 2.506 

бањалучки 5.204 1.278 5.493 10.701 1.856 19.814 16.384 2.103 

бихаћки 9.537 8 2.212 15.994 97 3.106 17.806 239 

тузлански 2.610 507 2.147 7.525 437 3.258 9.731 988 

травнички 2.562 24 4.443 1.568 166 5.820 3.684 387 

мостаЕски 1.680 97 2.838 1.204 196 3.270 2.465 358 

·БиХ 25.273 2.165 24.018 42.358 4.472 46.859 61.151 6.581 

Укупан број странаца у Босни и Херцеговини 1885. године износио је 
27.438 особа или 2,05% укупног цивилног становништва. У наредних десет 
година број странаца порастао је на 70.848 особа ил н 4,51% цивилног ста
новништва, а до 1910. године странци су достигли цифру од 114.591 особу 
или 6,04% укупног цивилног становништва у Босни и Херцеговини. 

Распоред странаца у Босни и Херцеговини, по појединим окрузима и 
котаревима, како је дат у пописима из 1895. и 191 О. године, не може послу
жити као сигурна основа за утврђивање статистичке слике бх. друштва с о~ 
зиром на то да су уписани сви присутни странци (цивили), односно да су 
једна~о третирани стално настањени странци н они који су привремено бо
равили у Босни и Херцеговини. 

Релативно велик број странаца у пољопривредним подручјима био је 
условљен колонизацијом страних сељака. Шумска предузећа која су екс
плоатисала комплексе, прво уз границу, а затим у Бос. крајини, централној 
и источној Босни, такође су привлачила велик број странаца. У периоду од 
1895. до 1910. године број странаца је порастао за 43.743 особе нлн за 
61,73%. Њихов број се повећао нарочито у оним котаревима који су били 
захваћени искориштавањем шума од стране великих страних фирми. На 
примјер, 1910. године, у котару Бос. Петровац угарски држављани чинили 
су 12,24% укупног становништва, бос. крупском 10,17%, а у котару Жепче 
забиљежено је 6,49% аустријских и 6,74% угарских држављана. 

Социјална структура странаца 

По социјалној припадности, странци у Босни и Херцего~ини чинили 
су хетерогену скупину у коју улазе војници, чиновници, разни намјештени
ци, занатлије, трговци, подузетници, сељаци н радници. Међу цивилним до
сељеницима, најинтересантнију појаву представља досељавање страних се
љака-колониста који су ))у већини случајева долазили и насељавали се у 
групама, формирајући на тај начин своја потпуно нова насеља или нове ди-
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јелове уз већ постојећа се.1а«. Њихово насе.ъавање би.1о је, највећим дије
лом, праћено државном бригом и потnомагано различитим материјалним 
повластицама, као што су: бесплатна додјела државне зем.ъе, ос.1обођење 
од пореза 5 или 1 О година, додјела бесn.1атног грађевинског и огревног 
дрвета из државних шума, затим помоћ nри набавци стоке и сјемена. Глав
ни nунктови у којима су се насељавали страни сељаци били су у сјевероза
nадној Босни у котаревима Бос. Градишка, Бањалука и Прњавор, затим у 
сјевероисточној Босни око Дервенте и Бијељине, даље око Зворника и у 
Херцеговини око Коњица. 

О броју страних сељака-колониста у Босни и Херцеговини nосто је 
различити nодаци. Према министру БуриЈану, од 1878. до фаја 1900. годи
не у окуnирано nодручје насе,ъено је 1925 страних сељачких породица са 
10.093 особе, а nоред њих 1.631 домаћа фамилија добила је државну земљу. 
Ф. Шмид (F. Schmid) наводи да је до краја 1905. године вањском колониза
цијом би.1о насе.ъено 1.817 nородица са 9.660 особа које су заnосјеле 21.892 
ha и 3.590 m' и да након 1905. године земља више није давана страним ко
.1онистима. Према извјештају о уnрави Босном и Херцеговином за 1913. 
~одину до 1905. године, у Босни и Херцеговини формирано је 38 страних 
tолоннја са укуnно 13.340 особа које су расnолагале са 20.845 ha обрадиве 
земље. Изгледа најприхватљивији nодатак који наводи Ф. Хауnтман да је у 
Босни и Херцеговин~ било насељено 30.000 страних се.ъака. 

Доста бројну социјалну скуnину странаца у Босни и . Херцеговини 
сачињавали су чиновници и разни намјештеници у државној и приватној 
слу~би. Од укуnно 9.016 чиновника и намјештеника у бЈf. земаљској уnрави 
1905. године, 6.523 или 72,35% били су странци, а 1912. године њихов број 
износио је 7. 707 или 59,10%. 

У Босни и Херцеговини био је настањен и велик број nословних људи 
међу којима nредњаче занатлије, трговци и разни nодузетници. Већ · 1884. 
године у окупираном подручју насели.1о се 346 занатлија и 360 трговаца. 
На основу nребројавања nредузећа и радњи које је извршено 1907. године, 
страни држављани били су власници 3.957 или 8,98% свих радњи у Босни и 
Херцеговини ( 1.406 из аустријске, 2.079 из угарске nолови це и 472 из дру
гих држава). Пред nрви свјетски рат број страних привредника у Босни и 
Херцеговини повећао се на 4.924 или 9,8% свих nривредних подручја 
(2.203 из аустријске, 2.127 из угарске nоловице и 594 из других држава). 

Национална структура странаца 

Странци у Босни и Херцеговини сачињавали су праву мјешавину на
рода и нација. Осим из многонационалне Хабсбуршке Монархије, долази
ли су из Њемачке, Србије, Италије, Русије, па чак из Холандије и других 
земаља. Њихову националну nрипадност могуће је одредити само на осно
ву матерњег језика који је забиљежен приликом поnиса становништва 
191 О. године. Највеtш број странаца дошао је у Босну и Херцеговину са 
срnскохрватског језичког nодручја. Њих је 191 О. године било 58.173 или 
50,76% свих странаца у Босни и Херцеговини (они чине 4,18% укупног ци
вилног становништва у БиХ). Од укуnног броја странаца са срnскохрватс
ког језичког подручја било их је највише из угарске nоловице (45.013 осо-
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ба), односно из Хрватске, Славоније и ~ојводине, затим из аустријске nоло
вице (Д~лмација) 10.692 особе _и из _сус)едне Србије и Црне Горе 2.468 осо
ба . Пос.1ије Хрвата и Срба, ':fаЈброЈНИЈИ међу .странцима били су Ннјемци 
са 22.968 особа, а затим СЛИЈеде По.ъаци 10.975, Русини 7.4З1, Чесн 7.045, 
Маuари 6.44З, Словенци З.1 08, Италијани 2.462, Румуни 608, Словаци 482 и 
остали странци 650 особа. 

Највеће национа.1но ~арени.1о владало је у nојединим градовима 
(Сарајево, Тузла и с.1.), У КОЈИМа су странци чинили висок nроценат станов
ништва. Међу страним сељацима-к~лонистиf':"а најбројнији су били Поља
ци и Нијемци. Од укупно З8 колониЈа, 12 их Је било nољских, 11 њемачких, 
4 чешке, 4 nо.ъско-русинске, З русинске, 2 италијанске, 1 угарска и 1 слове-
начка. 

б) Исељавање из Босне и Херцеговине 

За вријеме аустроугарске уnраве из Босне и Херцеговине исељавало 
се углавном муслиманско и у ма~ем броју ~рпско становн.иштво. Тај про
цес започео је непосредно nослије окупациЈе и захватио Је бивше турске 
чиновнике и угледније Муслимане, који. су се комnромитовали код нове 
власти. Овај први талас исел:-ени~а као да је одредио касније правце исеља
вања Муслимана и читаВОЈ ПОЈави давао психолошки карактер. Након 
nрвог таласа, који је био нормална nосљедица промјене владајуће силе у 
Босни и Херцеговини, ток исељавања Муслимана у Турску добијао је у три 
наврата размјере nокрета, односно масовног наnуштања домовине. Први 
такав nокрет био је изазван увођењем војне обавезе у Босни и Херцеговини 
1881 - 82. године. Тада се из окуnираног подручја иселило у Турску око 
8.000 Муслимана. Слиједећи исељенички талас, 1900- 1901. године, био је, 
nрема званичном тврђењу, инсnирисан агитацијом бившег мостарског муф
тије Џабића и његових присталица. Најмасовнији nокрет за исељавање 
муслиманског становништва У Турску услиједио је након анексије Босне и 
Херцеговине. У току 191 О. и 1911. године земљу је наnустило око 28.000 
Муслимана и одселило у Турску. У осталим годинама исељавање Муслима
на и~ало је обиљежје норм~лних миграц~ја ~ановн~штва. Из наведених 
nримјера се јасно види да Је свака значаЈНИЈа прОМЈена статуса Босне и 
Херцеговине и њеног становништва била неnосредан nовод за исељавање 
великог броја Муслимана. Отуда се често узима да су у_9снову~услиманс
ког исељавања у Турску уграђени првенствено nсихоЛошки, односно рели
гиозни и nолитички мотиви, па тек онда економски. 'Поводи .а исељавање 
могли су бити nсихолошке, религиозне и политичке nрироде, али суштинс

ке узроке исељавања треба тражити у ~бласти економских и друштвених 
односа, усnостављених послиЈе о~упациЈе. Обилазећи бихаћки крај, барон 
Кучера је погодио у срж nр~блема када је констатовао да је један од глав
них узрока исељ!iвања »nр~Јелаз ~а науrралне на новчану привреду«. Ље
гову констатацИЈУ потврђуЈе социЈална струкrура исељеника. Од 1891. до 
1897. године из Босне и Херцеговине иселило се 5.282 лица, од којих је 
би.1о: З. 764 (71 ,27%) nољuпривредннка, 555 ( 10,51 %) занатлија, 280 (5,30%) 
трговаца, З95 (7,46%) радника, 118 (~,24%) лица слободне професије и 170 
(З,22%) осталих лица. Слична социЈална структура исељеника била је и 
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1910. годи1;1е. Те године иселило се 17.191 лице (Муслимана 17.044, Срба 
146, Хрвата 1 ), односно 3.098 домаћинстава и 217 самаца. Од тога било је: 
земљопосједника 19 домаћинстава, слободних сељака 2.413, кметова 25, по
љопривредних радника 436, трговаца 37, занатлија 120, радника и слугу 192 
и других занимања 73. Најбројнију социјалну скуnину исељеника чинили 
су слободни сељаци (72,76%) и пољопривредни радници (13,15%), а · затим 
слиједе радници и слуге (5,79%), занатлије (3,62%), трговци (1,11%), кмето
ви (0,75%), земљопосједници (0,57%) и остала лица (2,20%). Из ова два 
примјера јасно се види да основну масу исељеника чини пољопривредне 
становништво, међу којим доминирају слободни сељаци и пољопривредни 
радници. Ове двије категорије аграрног становништва чиниле су, 1910. го
дине, 85,91% свих исељеника из Босне и Херцеговине. Овакву структуру 
исељеника са села одредио је све већи раскорак између »вишка привредне 
лроизводње« и »вишка популације сељачкоr становништва«. Слободни се
љачки посјед који је све више долазио под удар робноновчаних односа и 
аграрне пренасељености није више својим власницима обезбјеђивао мини
мум егзистенције. Ова појава се нарочито осјећала у неким репюнима 
Херцеговине н Бос. крајине који су представљали главне исељеничке 
пунктове. Ту, прије свега, спадају срезови: Требиње, Гацко, Невесиње, Би
f!ећа, а затим Столац, Љубнње и Љубушки, а у Бос. крајини цазински и бо
санскокрупски срез. У периоду од 1898. до 1902. године из требињског среза 
иселило се у Америку 954 лица, а до јуна 1903. још 259. Од укупно 1213 
исељеника, 750 су били војни бјегунци. Сви ови исељеници били су млади и 
за рад способни људи. То је неминовно имало негативне посљедице на раз
вој пољопривреде, јер је сваки одлив радне снаге са села изазивао скок 
надница пољопривредних радника. То је такође условљавале и слабији ква
литет обраде и запуштање појединих парцела које су остајале необрађене. 
Из бихаћког округа, почетком 20. вијека, иселило се у Америку 361 лице. 
Сви исељеници били су мушкарци од којих само 60 нису били ожењени. 
Преостали 301 исељеник имао је породицу и припадао патријархалној за
друзи. Од свих исељеника, само 11 нису имали посједе, а у 74 случаја исе
љенички посјед се морао обрађивати плаћеном радном снагом, док су ост
ала домаћинства и даље могла сама обрађивати посједе. Према подацима 
Земаљске владе у Сарајеву, од јесени 1902. до прољећа 1903. године, из 
Босне н Херцеговине иселило се укупно 71 О лица. Од тога из бихаћког 
округа 362 лица, мостарског 326 и бањалучког 19 лица .. По вјерској припад
ности, најбројнији су бИли православни којих је било 633, затим католици 
62, муслимани 11 и евангелици З. И у овом случају сељаци су чинили 
огромну већину. Било их је 624 или 87,77%. Пада у очи да исељавањем није 
био знатније захваћен социјални слој кметова. Мада је кмет правно био 
слободан и мада је сво је селиште могао напустити кад год то зажели, он је 
остао непокретљив и конзервиран у патријархалној задрузи, што је пред
стављало велику сметњу и кочницу развоју производних снага у Босни и 
Херцеговини. Наведени примјери сигурно указују да сељак постаје покрет
љив само онда ако је потпуно слободан. Ни земљопосједнички слој не чини 
значајнију скупину исељеника. Осим компромитованих лица исељавају се, 
углавном, осиромашенн аге и бегови који више нису могли живјети од 
ха ка. 

Исељавањем у Турску, а почетком 20. вијека у европске и прекоморс
ке земље, био ј~ захваћен релативно велик број градског продуктивног ста-
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новништва. Ситни занатлија и трговац тражио је излаза из сталног осиро
машења и немогућности зараде. Ова појава била је наглашена у оним кра
јевима и оним градским срединама у којима је традиционална занатска 
nроизводња и размјена била угрожена конкуренцијом јефтиније инду
стријске робе и савршеније технике модерних заната, односно тамо у који
ма се ситни занатлија и трговац није могао прилагодити новим потребама 
или није налазио други извор прихода. За ову констатацију сјајну потврду 
нуде примјери из сарајевске чаршије. Владин повјереник утврдио је 1899. 
године, да се из Сарајева сваке године исељава извјестан број ситних за
натлија чији су занати постепено пропадали: туфекчије, казанuије, ку јунци
је, сарачи, терзије, ћурчије, табаци, папучије и многи други који су више 
били склони напуштању домовине него nрилагођавању новим потребама и 
односима. Он, даље, запажа да у сарајевској чаршији постоји безброј дућа
на који нуде исту робу. ~ноги власници ових дућана не направе дневно 
већи nромет од вриједности шољице црне кафе коју они радо пију. Велик 
дио занатлија схватио је да нема другог избора: или се прилагодити новим 
потребама или пропасти. ~ањи дио занатлија који није могао или није 
хтио да се прилагоди исељавао се с надом да ће их њихов дотадашњи занат 
прехранити у Турској. У истом извјештају владин повјереник наглашава 
да пропаганда за исељавање у Турску нема готово никаквог ефекта и да сит
не занатлије и трговци одлажу исељавање све дотле док могу зарадити ми
нимум за издржавање. Она наводи да су га муслиманске мјеродавне лично
сти увјеравале да су најфанатичнији елементи најактивнији борци против 
исељавања. У својој пропаганди против исељавања они се служе аргумен
том да је науnштање Босне и Херцеговине тежак гријех према исламу с об
зиром на то да на тај начин слаби ))мухамедански елемент« и бива препуш
тен притиску иновјерне већине. 

Колики је био бр о ј исељеника из Босне и Херцеговине за вријеме аус
троугарске владавине, није могуће тачно утврдити. ~ада се разни аутори 
користе службеном статистиком, они се, ипак, знатно разлику ју. Једни у 
nроцјени броја исељеника претјерују, а други дају непотпуне податке, тако 
да је истина негдје између ове двије крајности. Користећи се службеним 
подацима, Ђ. Пејановић наводи да се, од 1881. до 1912. године, из Босне и. 
Херцеговине иселило око 103.000 особа, али он сматра да је овај број знат
~о већи и да се кретао око 260.000 особа. Позивајући се такође на службене 
податке, В. Богићевић констатује да се од 1878. до 1918. године из Босне и 
Херцеговине иселило 61.114 Муслимана. Међутим, правећи властиту проц
јену на основу поређења са nриродним прираштајем православног станов
ништва, Богићевић закључује да је број исељених ~услимана за вријеме 
аустроугарске владавине ))морао премашити 150 хиљада«. Према А. Feifa
liku, од 1881. до 1912. године, из Босне и Херцеговине иселило се 66.792 
особе ( 63.471 ~усли ман, 3.321 Србин). Н. Ја рак наводи да се од 1881. до 
191 О. из Босне и Херцеговине иселило 63.274 лица и да се у истом раздобљу 
вратило преко 12.000 .1ица. С обзиром на то да у овај број нису били урачу
нати сви исељеници, а посебно они који су селили у Америку, Јарак цијени 
да се за вријеме аустроугарске управе из Босне и Херцеговине иселило пре
ко 100.000 лица и да је број исељеника одговарао броју усељеника. Из на
ведених примјера се види да су званични подаци непотпуни, а неке процје
не претјеране (Пејановић, Богићевић). Изгледа најреалнија претпоставка 
да се број исељеника из Босне и Херцеговине за вријеме аустроугарске вла-
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давине кретао између 120 и 130.000 особа и да је Постојала извјесна равно
тежа између усељавања и исељавања. 

Правац исељавања муслиманског становништва био је усмјерен 
углавном према Турској, а тек почетком 20. вијека, по угледу на емиграци
ју хришћана, мањи број муслимана сели у прекоморске земље. Хришћанс
ко становништво прво сели у сусједне јужнословенске земље, а почетком 
20. вијека почиње економска емиграција у Сјеверну и Јужну Америку и ев
ропске земље - Њемачку, Француску, Белгију и Шведску. 

Миграције становништва у Босни и Херцеговини (усељавање и исеља
вање) nредставља нормалну друштвену nојаву која у ери империјализма 
nостаје изузетно актуелна за све европске земље. Почетак 20. вијека донио 
је нарочито снажан одлив становништва из Европе у Америку. У тим кре
тањима интензивно учествује и становништво из Аустро-Угарске. У току 
четири посљедње деценије 19. вијека из Хабсбуршке Монархије исељавало 
се у САД просјечно 20- 30.000 лица годишње, а у годинама од 1902. до 
1908. просјек исељавања попео се на 280.000 лица годишње. Од 1891. до 
1920. године 20% цјелок~пног становништва Аустро-Угарске иселило се у 
САД. Ако узмемо да се из Босне и Херцеговине, од 1878. до 1918, иселило 
130.000 лица, онда је земљу напустило 6,84% укупног становништва. 

Посљедице миграција становништва. у Босни и Херцеговини биле су 
дво јаке. С обзиром на то да исељавањем из Босне и Херцеговине нису биле 
подједнако захваћене све вејрско-националне скупине, оно је штетило де
мографском и економском развоју мулсимана као главних учесника у исе
љавању. Усљед исељавања, у току читаве аустроугарске владавине, мусли
манско становништво показује стално демографско опадање у односу на 
друге вјерско-националне скупине. Године 1879. Муслимани су чинили 
38,73% укуnног становништва (тада чине 70,70% градског становништва), а 
1910. nроценат Муслимана у укупном броју становника опада на 32,25) а у 
градовима на 50,76%. То значи да је муслиманско становништво опало за 
6,48%, а у градовима за 19,94%. Другу негативну посљедицу исељавања 
представља стални одлив способне радне снаге, нарочито са села, што је 
штет_ило развоју nољопривреде и одузимало радну снагу домаћој инду
стриЈи. 

С друге стране, усељавање странаца у Босну и Херцеговину значило 
је уношење нових техничко-технолошких и комерцијалних знања и nрин
циnа, затим тековина евроnске цивилизације. Њихов утицај осјетио се у 
свим областима живота од примјене бечког барока у архитектури до начи
на одјевања и забаве. Босанскохерцеговачки градови добијају, nоред балк
анско-оријенталне чаршије, нове евроnске пословне и стамбене четврти. 
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