
ТУРСКИ ПЕРИОД 

Проф. Недим Фнлиповнћ 

О ПРОБЛЕМИМА ДРУШТВЕНОГ И ЕТНИЧКОГ РАЗВИТКА У ДОБА 
ОСМАНСКЕВЛАСГИ 

Питање о коме говоримо је круnно и многострано. Постоји оnасност 
да дискусија о њему постане дифузна. Стога би задатак ове дискусије био 
да се маркир~ју важнијн моменти и асnекти nроблема. Много од тога је 
познато и nотцртавано, само често нису изведени потребни закључци. 

Турски период у хисторији Босне и Херцеговине представља nредмет
му етаnу у дотадањем развитку те регије. Прекинут је аутохтони развитак 
њеног народа и његова хисторија је углобљена у оквире једне освајачке 
империје и једне европском поимању стране цивилизације. Иако марги
нално, БиХ је улазила у склоп европских структура у доба своје политичке 
самосталности. 

Престанком османске власти у Босни и Херцеговини, њени народи су 

се нашли у положају да се поново уклопе у европски развитак и да се ори
јентишу на аутохтону нзградњу своје хисторије. Само што то није било 
буквално враћање на хисторијску тачку у којој је наш европски начин раз
воја прекинут османском владавином. Када то кажем, мислим на свестране 
нове садржаје и њихове форме које је породио развитак под османском 
влашћу у БиХ. Ти садржаји и форме се »докидају« дијалектиком културно
-цивилизацијске логике, која своје извориште и кретање црпи из универзал
ности н хуманизма своје унуrрашње критике хисторијске стварности. 

Османско освајање БиХ остварено је у оквиру крупног стратешког 
плана конфронтације са католичким свијетом Европе. Стога БиХ постаје 
важан османски емпориј у тој конфронтацији. До краја 16. вијека тај емпо
рнј је имао офанзивну, а у даљем времену дефанзивну улогу. Таква улога 
БиХ битно је утицала на важне моменте њеног развитка nод османском 
влашћу. 

Треба бити врло опрезан и врло савјестан и одговоран у тумачењу 
важних процеса који су се одиграли у току османске владавине у БиХ и њи
хових ефеката у модерној епохи. То бих егземплифицирао питањем етнич
ке структуре у БиХ. Та структура није била иста у босанској држави пред 
пад под османску власт каква је она данас, у модерно ј епохи. Свако упрош
тавање тог питања води искривљавању хисторијске стварности', мистифику
је његову хисторијску садржину и у медијуму социјалнстичког схватања 
демократије има негативне реперкусије, јер та денократија своју жнвотну 
снагу црпи из аутентичне садржине хисторије. 
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·За разумијевање токова хистоЈ?ијског хретања у БиХ под османском 
влашћу, nотребно је узимање у обзир особености развитка домаhег феуда
лизма, начина и бити његове смјене османским феудализмом: како се пре
ма тој смјени понашају основне класе друштва у економском, социјалном, 
политичком и религиозно-идеолошком погледу, како се османска власт 

прилагођава затеченом стању ствари и кахо се њиме користи за уrврђивање 
своје власти. 

Питање масовне исламизације _ у БиХ имплицира читав један дијапа
зон класно-политичких питања. Њено погрешно тумачење у погледу хлас
них, етничких и религиозних момената њеног садржаја може да води не
научним и националистичким заблудама. Ненаучна је, без основа на из
воре, тенденција да се исламизација у БиХ искључиво тумачи богумилским 
фактором. Иза тога се, у ствари, крије један савремени политичко-идео
лошки садржај: богумилство је изворни босански елеменат, Босна му је је
дина груда, прстив њега је сав ортодоксни околни хришћанс.ки свијет. Cre
do богумилства је отуђен од садржаја класичног хришhанства обје вари
јанте. Оригиналност богумилства је његова отуђеност од других у ун
уrрашњој, босанској релаuији и у спољној релацији. Оно је оличење кон-

. фронтације на два фр~нта. Оно је »душа праве, ауrентичне Босне«. Исла
мизација богумила је крајњи, радикални корак тог отуђења, па, према 
томе, довршење његове босанске изворности и индивидуалности. Пренесе
но у савремену епоху, то је чисти и једини прави вид босанства, све остало 
је неважни остатак, односно стицајем хисторијских околности наметнуrи 
додатак. 

Овакав став има свој класно-политички коријен и представља у савре
меној свијести реликт идеологије муслиманске феудалне класе, прожете 
религиозним и медијевалним менталитетом. Али, он се храни и инерцијом 
схватања из старе хисториографије и одсуством критичког изучавања 
наших и османских извора. 

Важно питање је изучавање и експликација оријентално-муслиманске 
културне сфере н њених тековина у БиХ са гледишта њене социјално-хисто
ријске и цивилизацијске функције, са гледишта културних тековина БиХ из 
османског периода. Османски nолитички естаблишмент створио је у Босни 
своју културну сферу, која је слу-жила њеrовој владавини. Носилац те сфе
ре јест исламско-оријентални град са својом урбаном средином и робно
-новчаноМ привредом. При оцјени те културне сфере, у њеном подручју 
наухе и подручју књижевности и умјетности, треба водити рачуна о сље
деhим важним моментима: 

18° 

а) да су се у ту сферу укључили наши домаћи исламизовани људи, ду
ховни и свјетовни припадници османске феудалне класе и градска 
интелиге•щија и да су они носиоци те културе у Босни, те да су све 
остварене тековине оријенталне културе у Босни дјело наших 
људи, 

б) да се nрема основним књижевним, естетским и научним резултати
ма те културне тековине не смијемо односити отуђено, јер се у 
њима коккретизовала умна енергија нашег човјека, па нити је хи
сторијски реално нити цивилизацијски рационално да то механич
ки одбацимо као странпуrицу нашег духа, 

ц) али то културно насљеђе не смијемо ни потцијенити ни прецијени
ти. То ћемо насљеђе потцијенити ако га вреднујемо по стандарди-
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ма европске књижевне теорије и мјерилима европске естетике ум
јетности. Опасност прецјењивања тог насљеђа резидира у заблуди 
да је та културна сфера представљала тотализацију укупног духа 
друштвене заједнице народа под османском влашћу. Она је по 
својој социјално-класној суштини представљала привилеговано 
духовно подручје феудалне класе, остварено на рачун подручја до
маће аутохтоне културе, туђе производним класама друштва. У 
дубљем, есенuијалном смислу ријечи, у Босни није постојало по
себно муслиманско друштво које би давало водећи печат укупно
сти Босне и Херцеговине. Феноменологија друштвене панораме 
није могла угушитн унутрашње тенденције друштва да своје кре
тање усмјерује према једној хисторијски сагледивој тачки конвер
генције, коју је наметала цјеловитост заједничке судбине народа 
Босне и Херцеговине, без обзира на текуће стање и туђинску власт, 
која је народ класно, политички и идеолошки дијелила и међусоб
но отуђивала. За то симптоме имамо чак у структурама културне 
сфере која је служила османској власти. То бисмо егземплифици
рали једном илустрацијом. Политички трактат Хасана Юiфије 
Прушчака Основи мудрости о уре}јењу свијета у свом подтексту 
указује на постепено одвајање интереса домаћих феудалаца од ма
тичног дијела османске феудалне класе и временски се подудара, 
крај 16 вијека, са захтјевима босанских феудалаца да се њихови 
тимари претворе у оцаклук тимаре. Уосталом, у каснијем времену, 
из крила прушчанског интелектуалног круга чији је утемељитељ 
био Хасан Кафи, јавиће се писци ко ји ће пледира ти да се према 
хришћанима примјењују иста мјерила односа као и према мусли
манима. То се дешава у времену када је османски естаблишмент у 
наглом пропадању и скривене снаге заједничког интереса почињу 
да демистификују социјалну и религиозну отуђеност у крилу наро
да Босне и Херцеговине. Даљи токови времена почеће да раздиру 
вео те мисmфикације. Већ почетком 19. вијека наилазимо на појаве 
да се из редова муслимана појединци залажу за слогу домаћих 
људи против османске власти. Те плебејске гласове у даљим деце
нијама прате у феудалној форми покрети отпора против османске 
власти, који прерастају у војне конфронтације. 

Већ сам се осRрнуо на питање етничке структуре у БиХ и на промјене 
у њој у току османске власти. Слажем се са професором Ћирковићем да је 
у средњовјековној босанској држави тешко утврдкrи етничку слику. За 
извјесне зоне можемо сигурно рећи да су такве и такве, али за добар дио 
босанског простора не можемо ништа са сигурношћу рећи, особито у смис
Лу модерне одредбе националног бића. За турски период зна се сигурно да 
је у току посљедњих деценија 15. вијека и током 16. вијека дошло до дубо
ких промјена у етничкој слици БиХ. Због потреба своје економије, стаби
лизације свог друuпвено-политичког и војног поретка. Османско Царство 
је вршило у БиХ масовну колонизацију пустих и слабо насељених крајева. 
Основну масу колонизације представљали су власи - Срби из Херцеговине. 
Треба истаћи да је та колонизација сезала далеко на запад у'току 16. вијека, 
захватајући неке крајеве ко ји су данас у саставу СР Хрватске. У току даљег 
времена ову масовну колонизацију пратила су парцијална насељавања, 
произашла из локалних потреба посједника тимара и чифтлука у БиХ. Али 
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је одлучна за етничку слику БиХ .била претход~а ма~о~на коl!онизација, 
која се вршила унутар параметара Једног империЈа, КОЈИ Је заВОЈевачки ма
нипулисао покореним народима и налазио начина да те народе мобнлише 
за своје потребе и циљеве, какву појаву уочавамо и у другим дијеловима 
Османске Царевине. Према томе, етничке промјене у Босни посљедица су 
логике једне империјалне политике која јача свој ваЖан емпорнј у сучеља
вању са Средњом Европом и Средоземљем, па их треба третирати као ор
ганску хисторијску чињеницу. 

Када сам говорио о ис.ламско-оријенталном кругу културе у Босни 

под Турцима, рекао сам да су хришћани обје конфесије осјећали тај круг 
туђим, јер је он био прожет религиозитетом ислама, његовим погледом на 
свијет, његовим посебним естетским сензибилитетом. Исто тако, рекли смо 
да је муслиманска плебејска маса била далеко од тог круга као духовне 
иадградње. То суђење треба прецизирати на диференцијалне ј основи, сход
но хисторијском реалитету, не само у погледу муслиманских плебејаца 
него и у погледу хришћана двије конфесије. Наиме, и хришћаиски и мусли
мански плебејци у својој претежној маси представљени су подвргнутим се
љаштвом и по својој производној улози и свом класном мјесту у друштву 
имају заједничку основу отуђености према апстрактним узлетима духа у 
сфери науке, књижевности, па и умјетности, ако ова нема апликативну ври
једност, а да се не говори о непремостивом језичком јазу, који ту масу ди
јели од сфере науке и књижевности. Биће феудалног земљорадника је при
родом његовог положаја у производњи натурална-патријархално, тражи 
поједностављеиу синтезу физичког рада и бистре окретности, без дубљег од
вајања материјалне производње и духовног активитета. Зато је оно цјело
витошћу"свог бића склоно епском догађању и епском уобличавању, тако да 
производи његове кућне радиности, његове приче, пјесме, доскочиuе у свом 
емоционалном, лирском акцентирању, чак у својој лирској синтези, евоци
рају епску подлогу сребра оживљеиу златним лирским одсјајима аутентич
ие природе натуралиог произвођача. Друкчије стоји ствар са оријентално
-муслиманском апликативиом умјетношћу у обради метала, дрвета, каже, и 
слично. Утицај те сфере умјетности највише се одразио у производима 
градског занатства, првенствено код муслиманских занатлија, али је имао 
своје рефлексе и на хришћанског занатлију, тако да је, у коначном резулта
ту, дошло до интересантне rеминације нашег аутохтоног и оријентално
·Муслиманског утицаја. Одсјаји оријеиталио-муслиманског утицаја у том 
дијелу умјетности осјећали су се и на селу, свакако у мањој мјери него у 
граду, јер су се утапали у бујању вјековног атавизма једне затворене нату
ралне средине. И овдје треба рећи да је поменути одсјај био знатно уочљи
вији у муслиманском селу. Ова појава разлике и у граду и у селу је сасвим 
природна и законита. Феудална друштво, тачније, феудална држава, у име 
потреба владајуће класе, у име илузије превазилажења класних пролома и' 
формализовања цјелине друштава, тотализује своје биће метафизичким 
средствима религије, тако да теологија постаје битан елеменат у политич
кој структури државе. Зато религија испуњава не само вјерско биће једин
ке и вјерске скупине него и његово социјално биће, његово емоционално 
биће; упија се у његову психа-менталну суштину, захвата б~т његових нави
ка, поступака, традиција, приватног и јавног понашања и дјеловања, кон
ституише се у битну одредницу његовог односа према хисторијском биrку, 
према друштвеној пракси, као и према метафизичкој сфери. Религија . у 
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феудалној епохи метафизичком мистификацијом у отуђеном виду јача ун
утарњу снагу јединке и колектива, јер се та снага у тој епохи не појављује у 
својој ослобођеној рационалној форми. Зато је исламизација још од свог 
почетка имала знатног удјела у формирању посебних црта у бићу исламизо
ваних маса на оном постаменту који је наслијеђен из нашег средњовјеков
ља. У даљем времену те посебне црте муслимана добиће јединствен физио
номијски израз етније. У феудалној епохи тај је моменат закривен и ми
стификован вјерским принципом подјеле у конфесионалне заједнице, при 
чему је присуство османске власти као сЛужбе но г ~;~.осиоца _ исламске идео
логије замагљивала границе односа муслиманске конфесионалне заједнице 
према двјема хришћанским конфесионалним заједницама илузијом да су, 
по принципу вјерске подјеле, босански муслимани исто што и Турци и да 
се израз »Турчин« употребљавао као термин дискриминације босанског 
муслимана од његових хришћанских суграђана. Поменуту илузију дијели
ли су не само хришћани него и муслимани. Она се одржавала све до у нову 
епоху. Исто тако принцип подјеле по вјери остао је све до најновијег вре
мена толико увријежен, да и данас има појединаца, па и међу научницима, 
који мисле да Муслимани у Босни не представљају ништа више него кон
фесионалну заједницу. Та заблуда nроистиче из неразумијевања хисторијс
ког развитка, из неразумијевања феудалне епохе, из преношења принципа 
подјеле људи по вјерском критерију у модерну епоху у хисторијским усло
вима развитка наших .. крајева, који су карактеризирани врло спором еко
номском, друштвеном, културном и политичком еволуцијом .под османс
ком влашћу и закашњелим и спорим формирањем модерног друштва пос
лије докидања те власти. Интересантно је да су сами босански Муслимани 
још у феудалној епохи своју идентификацију с Турцима негиралн поступ
ком промјене ознаке другог члана идентификације: они су Турчина назива
ли Туркуша Tiirk щagi = турско чељаде. Из тога се види да је семантички 
садржај израза »Турчин« био артикулиран моментом религиозитета, а не 
моментом етничке идентификације. Израз »Туркуша« био је обојен суздр
жаном пежоративношћу и односио се на Турчина, који је живио у Босни, 
издвојен из своје изворне етничке цјелине. Семантичку садржину израза 
»Туркуша<супотпуњује обичај босанских Муслимана, у новијем времену, 
да повратнике из Турске ко ји су тамо провели већи дио свог живота и тако 
се отуђили од домаћег амбијенталног комплекса такођер називају »Тур
куша«, с интонацијом у којој се осјећа граматички знак наводника, али и 
извјесна иронија. Хисторијски условљену семантичку садржину израза 
» Туркуша« индицира и чињеница да савременог припадника турске нације 
босански Муслимани називају Турчином. 

Послије једне нужне дигресије, дужни смо да основну идеју у овом 
ставу излагања приведемо консеквентном закључку. Наиме, чињеница да је 
исламско-оријентални круг културе створен у Босни под османском вла
шћу био израз потреба владајуће класе, да није представљао органски на
ставак аутохтоне културе, него да је заузимао простор те културе и да је, по 
својој цивилизацијској садржини, по свом погледу на свијет, по својој 
спољној и унутарњој форми, дошао у поларизован однос с њом, говори о 
томе да је тај круг културе, уз фактор религије и фактор османске политич
ке суnремације, изражен у исламској идеолошкој форми, представљао ду
боку раздјелницу у народу Босне и Херцеговине, која је, посматрана у по
једностављеној укуnности, феноме~олошки изгледала непремостива и де-
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финитивна. Изгледало је као да је постаменат заједништва деструиран. Да
љом хисторизацнјом повнјесне збиље, престанком феудалне епохе, преов
лађнвањем рационалне спознаје у разјашњавању дијалектике душтвеног 
битка, бистри се ретрос.пектива за сагледавање суштине горњег питања. п~ 
казала се да је заједнички постамент остао сачуван, а да је привид pyiueњa 
тог постамента резултирао чнњеннцом да се етничко аспектирање заједни
це народа БиХ комnлетнрало муслиманским етничкнм ентнтетом. Култур
ном кругу аутохтоног развитка прнкључио се круг тековина исламско-ори

јенталне културе. Одредбу односа у новом времену између та два круга 
даје чињеница да су се народи БиХ, након престанка османс~е власти, по
ново уклопили у европски развој. Дијалектика хисторије учинила је да, 
иако »укинут« у смислу даљег органског раста, исламско-оријентални круг 
остаје дио културног насљеђа и има своје рефлексе у кретању творачког 
ума наших људи, у науци, умјетности, књижевности, музици, игри, фолкл~ 
ру, једном ријечју у дјелатностима које служе даљој изградњи заједничке 
културне сфере народа БиХ. 

На крају треба истаћи да је однос отуђености плебејских муслиманс
ких маса, прије свега сељаштва, према претежном дијелу исламско-оријен
талног круга културе, израженом медијумом туђег језика и туђег компли
кованог писма, био важан чиннлаu континуитета изворног заједништва кул
туре плебејских маса народа БиХ. Та компонента хисторије босанских 
Муслимана рефлектовала се и на привилегиране муслиманске слојеве у чи
њеюши да су бројни приnадници феудалне класе употребљавали као 
средство писмене комуникације »босанчицу«. Пада у очи да се номенклату
ра муслиманских личних имена, у којој је у раније вријеме знатан број по
тицао Аз турског језика, временом значајно измијенила на рачун турског 
језика. Анализа овог феномена би показала да је порастао број личних 
имена узетих из арапског језика, а да се уз осјетљив nад, али не толики, као 
у случају турског језика, задржао низ личних имена из перзијског језика. 
Ова социо-лингвистичка појава одражава, по нашем мишљењу, два момен
та. Она указу је да је арапски језик, као језик муслиманске теологије и 
вјерског култа, слично латинском језику у католичкој цркви, имао вријед
ност вјером посвећеног језика, иако у основи туђег и неразумљивог, и да су 
арапски и перзијски језик, у очима утицајног слоја улеме и феудалне инте
лигенције, били оличење суnериорности класичних вриједности исламске 
цивилизације. Али, тај моменат не може сакрити симnтоматичност другог 
момента који има соuио-културни и соuио-политички лодтекст: наиме, да је 
са трајањем османске моћи у БиХ оnадао број личних имена наметнутих 
из турског језика. 

Пошто је у дискусији било ријечи о важности изучавања домаћег је· 
зика за разјашњење неких важних момената хисторијског развитка БиХ, 
хтио бих да о том литању изнесем своје мишљење уз наnомену да се тим 
питањем нисам посебно бавио. Сачувани домаћи хисторијски извори, је
зички и књижевни монументи, указују да је језик средњовјековног друштва 
у Босни представљао територијално и геололитички значајан огранак јези
ка Срба и Хрвата. Изучавање поменутих споменика даће прецизиу слику о 
томе колико је и уколико је језик средњовјековне Босне развио регионалне 
осебујности с обзиром на цјелину језичког подручја Срба и Хрвата. Сигур
но је једно, да језик Босне није био ии по старини, ни по животној снази, 
језичко језеро настало сливањем вода са српског и хрватског лодручја, 
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него својеврстан дио језичке цјелине с којом је био у сталном комуницира
љу. У таквој ситуацији он се налази и данас. При том је ва~ улогу играо 
не само геокултурни и геоетнички положај Босне у односу на српско и 
хрватско подручје него исто тако љена ендогена етничка и култу,рна струк
тура. Важну је улогу у развитку језика у Босни одиграла чиљеница да се те
риториј Босне и у домаће и османско вријеме ширио на ·рачун и српског и 
хрвЭ:тског подручја. Ништа не знамо сиг.урно о томе да ли с}' у доба сред
ЉОВЈековне државе локални говори и дијалекти израсли у заЈеднички кљи

жевни језик, односно у заједнички говорни вернаку.чар. Qримјер српске 
средљовјековне државе указује на постојаље изграђеног кљижевног језика 
и обичног народног језика. Закључци на основу аналогије нису сигурни, јер 
религиозно-духовна и културна сфера у Босни није јединствена као у Срби
ји. Османско вријеме говори о постојаљу говорног вернакулара у Босни, 
наравно са нијансама говора, нарјечја и дијалеката. 

Друг професор Бр. Ћурђев је истакао важну улогу коју је одиграо је
зик у сучељаваљу домаћег свијета с османском влашћу И љеном културом. 
Језик је био не само средство друштвене комуникације него средство на
родне кљижевности и очуваља народне традиције. При том је професор 
Ћурђев мислио не само на формалну организацију језичког система као 
спољље језичке форме, у чему се наш језик дубоко разликовао од језичких 
структура· сва три ориј~тална језика, које је донијела османска култура у 
Босни, него прије свега на унутрашљу форму нашег језика кgја спољну 
форму језика, на свој, непоновљив начин, ставља у службу изражаваља од
носа бића наших људи према укупној реалности. Синтеза те двије форме, 
спољље и унутарље, и чини језик дубоким изразом бића једне друштвене 
цјелине ко ја тај језик нативно говори. Посебно значајну улогу одиграо је 
наш домаћи језик у очуваљу аутентичне етничке природе наших исламизо
ваних људи у Босни. Они су под Турцима очували свој домаћи вернакулар 
и као средство комуникације и као средство народне кљижевности. Тај вер
накулар је био исти као онај којим су се служили љихови хришћански су
грађани. Једино је вокабулар љиховог вернакулара био засићенији оријен
талним ријеЧима него код хришћана, пошто се ради о најпокретљивијем 
дијелу језика у коме се одражавају разлике из текуће друштвено-хисторијс
ке праксе. Та иста заједничка основа одржала се и у творевинама народне 
кљижевности, епској и лирској пјесми и причи. Међусобне разлике, ма ко
лико знатне, у крајњој анализи само диференцијално обогаћују ту основу. 
Уколико има извјесних ·архаичних посебности у Језику Муслимана у неким 
већим градовима, па и у селима појединих крајева, оне су више резултат 
чињенице да њих није захватио талас штокавских трансформација, изазва
них великим колонизацијама под Турцима, а мање резултат утицаја акцен
та и интонације турског језика у тако релативно изолованим језичким сре
динама. 

Дакле, улога језика је огромна. Само се он као израз интимног етнич
ког бића не смије хипостазирати, па онда поистоветити са тоталитетом 
бића нације, каквих тенденција има и код нас. Језик је важна одредба суш
тине нације у дијалектичком склопу са другим важним моментима ванје
зичне природе. Кретање те дијалектичке спреге посредовано је читавим 
комплексом реалио-хисторијских околности, према којима се добива дија
лектички резултат оформљења нације. 
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11) Дозволите ми да нешто кажем о специфичном карактеру градова у 
БиХ у османско вријеме. Турци су извјесне градове затекли у Босни, а дру
ге су сами основали. Али, развијајући затечене -и новоосноване градове, 
они су им давали исламско-оријентални карактер. Турски град наставља 
традицију класичног исламског града, са свим оним спецификама које су 
донијели период Великих Селuука, доба Ма.1оазијских Селuука и епоха ос
манских Турака. Тај исламско-оријентални град разликује се од европског 
града и по свом настанку и по свом развитку и својој улози. Док европски 
град настаје као резултат спонтаног рађања противрјечности унутар нату
ралног сектора између земљорадње и занатства као двије дјелатности, које 
се међусобно одвајају услијед започете подјеле рада и које своју међусоб
ну сучељеност и топографски реализују у виду настанка градова као сре
дишта заната и робне размјене, исламско-оријентални град, као настављач 
традиције старог оријенталног града, настаје надоградњом, додавањем ур
баних центара на тијело натуралног сектора из потреба државе и њене вла
дајуће класе да себи створи сабирннце вишкова производа натуралног сек
тора, тачке обраде и циркулације тих производа у виду занатских продука
та, средишта управне, војне и' судске власти, изложнице своје урбане култу
ре и своје духовно-идеолошке надградње. Дакле, у чисто економском по
гледу настанак орнјентално-исламског града такође је посљедица процеса 
у крилу натуралног сектора, као и у европском феудализму. Али је класно
-политичка садржина остварења исламско-оријенталног града сасвим дру
кчија. То остварење се реализује уз знање, иниuијативу државе и феудалне 
класе, уз њену помоћ и у њену корист. Потенцијални класни антагонизам 
економског процеса превазиђен је и усмјерен у корист владајуће класе. 
Стога економско-продукuионој поларизацији град- село не одговара клас
но-политичка и идеолошка поларизација, тако да спонтана поларизација 
град- село која се јавља из бића разлике натуралне и робна-новчане прив
реде бива стално превазилажена класно-политичком и ндеолошком акци
јом владајуће класе и њене државе. То је основна социолошка одредница 
исламско-оријенталног града ко ја се изражава као његова непокретност, 
као репродуковање једног те истог процеса. Из настанка и развијања гра
дова у Босни под османском влашћу видимо да у тој активности учествује 
централна власт, највиши органи регионалне власти, крупни функционери, 
истакнути представници свјетовног и духовног дијела османске класе, 
крупни трговци и привредници и обртници. У изградњи крупних градова, 
попут Сарајева, учествују најистакнутији управници и ратници, од којих 
један поставља почетну килију иза које слиједе килије других великодо
стојника, поједини сакрални и урбани објекти, и тако град расте, хранећи 
се динамизмом свог успостављеног самотока. Спољна фнзиономија града, 
уз свој оријентални колорит, подсјећа својим становништвом у извјесном 
смислу на европски град. Ту су занатлије и трговци организовани у цехове, 
са калфама и шегртима, са тачно одређеним правилима производног и дру
штвеног понашања, чији дух колективизма има своје традиције у futuvvet
namama и предањима ахнјства. Радну масу грађана комплетира неквали
фикована најамна радна снага, градска сиротиња и беспосличари. Та основ
на маса града регруту је се из исламизованог сељаштва - занатлија и обрт
ника, из беземљашког слоја, хрншћанске сиротиње, хришћанских занатли
ја са села. Критериј за прихватање сељака у град служи процесу исламиза
ције н стварању оријентално-исламског града. Дискриминација према 
хришћанским занатлијама и трговцима била је карактеристична за исламс-
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ко-оријентални град у Босни, како у погледу избора и круга и обима дјелат
ности, тако и у односу према цеховској организацији. Знатнији хришћан
ски трговци настајали су више на релацији посредништва између натурал
них ресурса и сировина натуралног сектора и страног капитала него у кругу 

уже градске трговачке дјелатности. Слику исламско-оријенталног града 
употпуњавали су представници управне, судске и војне власти, свјетовни и 
духовни припадници феудалне класе и слој градске интелигенције. Изрази
та бројна надмоћ муслиманског становништва, начин организације његове 
производње, промета и трговине, његова укупна културна и идеолошка 

формација давали су том граду изразити средњовјековни исламски карак
тер и, уз завојевачки и исламски карактер османске власти, отуђивали су 
тај град од хришћанских произвођачких маса села. Тако су се, уз терете 
које је сељак подносио у османском феудализму, економској суnротности 
града и села, прикључиле супротности на социјалном, политичком, култур-

. ном, религиозном и идеолошком плану. Вјероватно је оваква релација из
међу града и села још више продубила и учврстила природу исламско-ори
јенталног града у Босни, његов друштвени, политички и идеолошки имоби
лизам, његову самопродукцију постојећег, без кретања према облицима 
модерног друштва, без оног лаичког грађанског духа који је карактеристи
чан за развој европског града. Привид социјалног кретања стварају нери
јетке буне, сукоби, покрети плебејаца и градске свјетине. Али, то је само не
моћно таласање једног круга који се креће сам у себи. Све nромјене само 
су nотврда немоћи кретања и афирмација старог. У овом као да је ис.ламс
ко-оријентални град само потврђивао своју генезу и своју функцију: он је 
служио интересима феудалне класе која је своју животну снагу црпла из за
конитости вртуљка натуралне природе. Пројекција те законитости као да се 
оживотворила и у исламско-оријенталном граду. Интересантно је да босан
ски исламски цехови у свом вјековном nостојању нису могли да се ослобо
де примордијалне ограничене репродукције свог натуралног капитала и на 
том засноване своје организације. Они су се распали, а нису закорачили у 
nраво подручје новчаног капитала. Такав развој занатства оставио је дубок 
печат и на трговину, тако да је учмали, конзервативни карактер тих основ
них nривредних дјелатности у граду оставио дубоке трагове у психи, мента
литету, класно-социјалном и политичком бићу тог града. То је она »чарши
ја«, коју смо ми затекли чак у епохи социјализма. 
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