
ПРИЛ03И 

Др Муха,мед Хаџијахић 

О МАЉИНСКИМ ЕТНИЧКИМ СКУПИНАМА У БОСНИ И 

ХЕРЦЕГОВИНИ У XVIII И XIX СТОЉЕЋУ, ДО ОКУПАЦИЈЕ 1878. 

Готово цјелокуnно становништво у Босни и Херцеговини у тур

с:rю доба било је јужнославенског етничког nоријекла•. То вриједи И· 

за период од почетка XVIЫ стољеhа до аустро-угарске окупације. Са
мо незнатан проценат је припадао другим етничким скупинама, а то 

су: а) Јевреји; б) Албанци; ц) Цигани и Каравласи; д) Цинцари; е) 

Турци; f) Черкези и г) још неке друге етничке скуnине. 
Домаће муслиманско, православно и католичка ста!Новништво 

у ово доба асимилирало је и многе појединачно досељене Албанце, 

Турке, припаднике других исламских народа, Цигане, Цинцаре, Ни

јемце и др. Међутим, ка,да је ријеч о асимилационим процесима,, тре

ба напоменути да они нису ника·да били насилни, већ увијек спон

тани. Мора се рећи да је асимилациона снага домаћег елемента' била 
изразито јака. Штавише и оне етничке скупине које су успјеле са

чувати своју индивидуалност у пуној су се мјери, барем у културном 

погледу, адаптиршле босанској средини. 

На примјер, јеврејско становништво, иако се етни.чки није ми
јешало са осталим становништвом, прихватило је од домаћег стано

вништва језик (у узаја·мним односима босански Јевреји су међутим 
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говорили шпањстскщ и то кастИUЈијанским идиомом, за.чињеним тур

цизмима, па. и славизмиll'!а), ношњу (брзо су наnустили троугласти 

шешир, дуги капут, кратке хлаче и чарапе до кољена, замијенивши 

то ношњом тада уобичајеној у Босни), многе особине у на!Чину :жи

вота итд. 

Бијели ЦигаЈНи (поријеклом Роми) примили су не само ислам, 

веh и седента,рни На!ЧИН живота и друге навике Муслимана, а, вре

меном су у потпуности наnустили и цигански језик. 

Цинцари су показивали још веhе щца•nтационе склоности1. Поз

нато је да су се готово без изнимке брзо идентифицирали са дома

hим православним становништвом и у доба срnског националног бу

ђеља дали су за-nажен допринос национа·лном покрету. Један од вођа 

сарајевских Срба, Петракија, поријеклом Цmщар из Корче у Алба

нији, важио је као на~веhи поборник са.радље с муслиманским ста

новништвом у отпору против аустро-уга,рске окуnације. 

Приликом расправљаља о етничким скупинама које нису јуж

нославенског поријекла, ва•ља уочити да се неке скупине у nоједи

ним случајевима јавља•ју и nо·д неадекватним етничким именима. 

Тако се, понека,д, у градовима тешко могу расликовати Цинцари и 

Грци, Албанци и Цинцари, Албанци• и Горани, па и Цинцари и Ка

равласи. 

О појединим неславенским етничким скупинама, у роодобљу 

од nочетка XVIII вијека до 1878, могу се даrrи ови подаци,: 

а) Ј е в р е ј и 

У nочетку XVIII ви·јека десио се у животу босанскиос Јевреја је
ДаЈН важан догађај. Ријеч је о оснивању љихове стамбене насеобине, 

погрешно назване »·ghedito«, у Сијавуш-пашиној даири, хану у Са
ра,јеву, познатом. као Велика авлија, Јехудхана, Бејтул-Јехуд или 

Чифутхана, односно, код Јевреја код називом Кортиж. 

Одмах се мора напоменути да се до саща опhенито уз~ало да· је 

Сијавуш-nашина да.и:ра• као јеврејска насеобина настала још осам

десетих година. XVI стољеhа. Оснивач би јој био румелијски бег

лербег Сијавуш-паша· (умро 1601-1602) који је према тој ранијој 

верзији -у једној прилици по·ходио Сарајево и дао да се за1 Јевреје 

направи хан у коме је смјестио дио сарајевских Јевреја, док су ос

тали становали у другим махалама. Штавише, цитирала се и једна, 

за ту врсту докумената неуобичајена забиљешка из много познијег 

сарајевског сиџила, бр. IV од 1728/1729, у којој стоји да: је године 989. 
(1581), Сијавуш-паша, бивши румелијски беглербег био неким важ
·ним послом у Сарајеву и том nриликом дао да се за сарајевске Јев
реје сагра•ди један велики хан и, истодобно ,дозволио изградњу си
нагоге.1) 

1} Упор. d r М о г i t z L е v у, Die Sephaтdim in Bosnien. Саrрајев·о 1911. 
Према Levy..;u поводИ!Ли су се сви каснији аутори, па и 'lfaj-
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Новоnронађени документи у Ba~ba1k.anli!k aп-siVl у Истанбулу 
ynyhyjy на закључак да је јеврејска насеобина у Сијавуш-nашину 
хану настала тек nочетком XVIII стољећа. Оснивач хана, Сијавуш
-nа·ша, није идентичан са сnоменутим Сијавуш-nашом, веh са босан

ским намјесником истога имена, такођер великим везиром, који је 

у Сарајеву био намјесник 1097, no Хиџри (тј. 1686). Тада је, вјеро
јатно, саграђен, и то на земљишту Гази Гусрев-бегова вакуфа и Си
јавуш-nашин хан који nрвобитно, није ни био, намијељен Јеврејима 

за становаље. 

Да Сијавуш-nашин хан nрвобитно није био намијељен Јевре

јитма као стамбени објекат nотврђује се и околношhу да се у њему 

налазила мања џамија. Уобичајњло се, наиме, nодиаање мањих џа

мија у неким хановима, безистаНИЈ">rа и сличним објектима, na је то 
био случај и са Сијавуш-nашиним ха.ном. За ту важну nојединост 
сазнајемо из, тзв. Пољаниhева• nоПИ'Са сарајевских џаЈМија, месџида, 

турбета и знаменитих гробова, К{)јИ је настао у nрвим деценијама 

XIX стољеhа {оригинал у Народној и универзитетској библиотеци у 
Сарајеву nод М. С. 942). У том nопису, једна оваква џамија наведена 
је у склоnу Рустем-nашина безистана и Сијавуш-nашину »Великом 

хану«. Ту дословце стоји да се једна од сарајевских џамија налазила 

на овом локалитету: Siyavu$-Pa$a kebl1· hani те$hит imi$, $imdi (:ijut
hane olup Beytul-Yehud dirleт, тј. Сијавуш-nашин велики хан који 

је био на гла<:у nостао је сада Чифутхана, тј. настамба Јехудија. 

Да се ради о овом nотоњем Сијавуш-nаши види се и И'З тога 

што му је, no свој nрилици, син био жив још 1145/1733, а унук Аб
дул Керим Изет 1093/1779. rодине.2) 

И један наш ранији хисториограф, Салих-ефендија Мувекит, 

аутор .оnсежне Повијести Бос'Ње {TЭ!Гihi Boona), такођер тврди да је 
Сиј авуш-nашина даира изграђена за босанског намјесника Сијавуш

-nаше (чије намјесниковаље датира у годину 1097., која nочиње 28. 
XI 1685, а завршава 16. XI Hi86). За Сијавуш-nашу наводи да је ос
лобођени роб Ахмед-nаше Ћуnри.лиhа. Даље ка.же да је Сијавуш-nа
ша у граду Сарајеву, на једној мукати (граодилишту nод трајним за

куnом) Гази Хусрев-бегова вакуфа• »која се сада• зове Сијавуш-nаши

на даира, а у народу чифутхана, саградио један велики карава·н са

рај, nознат nод именом Велики Махмуд-хан, који је имао четрдесет 

и осам С{)ба«. Мувекит наводи да је на том мјесту саграђена и јев

рејска синагога. Оnисује и границе Сијавуш-nашине даире (са јуж-

бољи поmаваоци ~пст()рије Сарајева, Крешевљаковиh ои Скарић. 
Изузетак чини Левијев оимењак, дР Мориц Леви, који у својој 
дисертацији из 1936, rroд насловом Das Deutschtum Bosniens in 
19. Jahтhundert, обрањеној на Филозофском факултету Универэи
тета у Бечу, врије:\!:е nоста.нка, тзв. Ghetta у Сарајеву ставља у 
rодину 1685, како је прерачунао х.иџретску rодИIИУ 1097, у којој је 

Сијавуш-паша млађи био босански намјесник (Inaugural Dissertatio;n 
у Гази Хусрев-б~овој библиотеци у Сарајеву ЈЮД бр. 6556, C'l'!p. 37). 

2) Шик. деф. фоrокоnија у АНУБиХ 99,695/1 и Ахк. шик, фотокопија 
на истом мјесту IV-V, 317,49,4. - Сви пријеводи из истамбулских 
дефтера, који се у овој прилици цитирају, потичу од АбдУлаха 
ПоЛИЈМца оиз Сарајева. 
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не стране Ферхадија, са источне Имаре, са сјеверне стране Горња 
Ћемалуша ул.). Додаје да је Си,јавуш-паша• своје да>ире у Са>рајеву 

»везао уз своју џамију, коју је изградио у Стамболу.« Не наводећи 

извор, већ се опћенито позивајући на »вјеродостојна казивања« , Му

векит даље каже да су послије заузећа Будима дошле у Сарајево 

јеврејске избјеглице »И узели под закуп горе споменути хан уз нла

ћање за,купнине за сваку собу годишње десет пара и ту се населили. 

Од те године па све до данас у собама наведног хана станују Јевре

ји и ту закупнину стално плаћају. Данас, у наше вријеме, у тој да

ири станују сиромашни Јевреји.«З) 

Мувекиту је, дакле, однекуд познаrrо да је Сијавуш-пашину да

иру основао босански везир Сијавуш-паша, који је овдје био нам
јесник 1097/1686. го•дине. Ново је сазнање да су се у ту даиру, на

водно, населиле јеврејске избјеглице из Будима. То би могло бити 

тачно, јер се зна, нпр. да је након пада Будима, 2. септембра 1686. 
из Будима· у Сарајево доселио са својом породицом и учени рабин 

хахам Цеви.4) Према томе, у етничкој структури сарајевских Јев

реја имали бисмо слој поријеклом из Будима'. Видимо да долазак 

јеврејских избјеглица временски коинцидира са• изгра>дњом С~ја
вуш-пашине даире, па је вјеројатно да је управо изграђена даира по

служила за· смјештај јеврејских избјеглица. Била је, ина.че, пракса 

сиромашних људи, прије него што би били у стању засновати себи 

и својој породици дом, да извјесно вријеме станују по хановима. И 

бwњолучки Јевреји •»у прво доба становали су по ХСI!Новима•«.0) 
Но, очито, Сијавуш-пашин хан првобитно није био на•мјењен за 

трајно становање Јевреја, јер у том случају у хану не би. била успос

тављена џамија и не би дошло до каснијег спора, у коме се износило, 
као аргуменат, да Јевреји нису (трајно) становали у том хану. По

рицало се да су Јевреји прије по,четка• XVIII стољећа били настање
ни у Гази Хусрев-беговој махали, односно, Сијавуш-пашиној даири. 
Ипак, ваља напоменути да су, конкретно у XVII стољећу, Јевреји 

били настањени у двјема сарајевским махалама, Имали су и своју 

сина•гоrу, како се то сазнаје из путописа Евлија Челебије, односно, 

наслућује из Ћорђићеве релације од 1628., који. говори о јеврејском 
сарају са високим зидом, јамачно оним истmr зидом којим је и да.

нас опкољена сина·гога (иначе, Сијавуш-пашин ХСI!Н није био ош<ољен 
неким високим зидом). 

Тек на.кон катастрофалног пожара. у Сарајеву 1697, који. је иза
звао са својом солдатеском принц Еуген Савојски, обновљени Сија

вуш-пашин хан постаје колективна настамба дијела сарајевских Је

вреја. До тада су на чи.тавом ширем простору становали искључиво 

муслимани. То се барем тврди у арзухалу (представц~) ехалије {ста

новништва) града Сарајева и.з 1150/1737, у којем се наводи· да. су »На 

3) Овај дио тек-ста ПоВIИјести МувеЈtмт је nисао 1874. - Мувекит, 
Tarihi Boma, nод год. 1097; при.јевод Абдулаха Полимца. 

4) D г М о r t z L е v у, Die Sephardim in Bosnien. Сарајево 1911, стр. 16. 
5) Податак nотиче из каснијег времена; упор. Х. К р е ш е в љ а к о в и ћ, 

Ес11.афи и обрти у Босии и Херцеzовtши. Дјела Научног друштва 
НРБиХ. Сарајево, 1961, ст.р. 24. 
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простору између Гааи. Хусрев-бегове и Ферхад-бегове џамије оду

вијек само муслимани станова.ли«. Прецизније говореhи, у Гази. Хус

рев-беговој махали први пут се једна јеврејска кућа јавља 1121/1709. 
што се сазнаје из представке Порти, од те године, у којој се ста

новници Гази Хусрев-бегове махале жале на власника, те куће што 

је не тражећи судску дозво111у отворио нове прозоре, па се тражило 

да му се то забрани (но, овај податак може се интерпретирати и тако 

да се под овом јеврејском кућом у Гази Хусрев-беговој махали по
дразумијевао Кортиж, па би се могло рећи да је већ 1709. године, на 
овај начин, започео отпор овој новој настамби).&) 

У пожару 1697. страдао је и Сијавуш-пашин хан који је био ос
нован као me~rurtnyyet-ev1ladri.yyet valkiui, тј. породични вакуф, опте

рећен одређеним увјетима. Ужива<Оци ва.куфа, Сијавуш-пашини на

сљедници који су живјели у Истанбулу, нису имали интереса И\ЛИ 
средстава да о свом трошку обнове хан. Тада су се јавили сарајев

ски Јевреји, упутивши у Истанбул свог опуномоћеника. Њи:ма је, 

очито, одговарало да у непосредној близини храма заснују своју ко

лективну насеобину по неком далеком узору на начин становања у 

гетима. Свакако играла је одређену улогу и околност да су Јевре

ји избјеглице из Будима - ако узмемо као тачне Мукев:wгове на ... 
воде - нашли привремено уточиште у овом хану, па су ту, можда, 

наставили становаље још десетак година, све до по,жара 1697. 
Према изложеном, тек послије обнове Сијавуш-пашина хана, 

након пожара из 1697., може се говорити о овом хану !{аО ста111ној 

јеврејској настамби. Тврдило се, штавише, да трансакција није била 

ни легална, јер се догодила у одсутности мутевелије Мехмед-ефенди

је. Назир вакуфа, такођер Мехмед, »Из похлепе дозволио је да се на 

зидинама вакуфског хана сагради јехуд-хана (кућа за јевреје), па је 

таЈКо дошло до штете на оловном крову« - наводила се у представ

ци вакуфског контролора аге високе Порте, Ах.мед-аrе.7) Сам мутеве
лија и насљедник Сијавуш-паше противио се изградљи »јеврејске ку
ће«. Био је прибавио и фетву (шериатско-правну децизију), у прилог 

свом захтјеву. Том је фетвом било предвиђено уклањање »јехуд-ха

не« подигнуте на зидинама хана, ситуираног на земљишту Гази Хус
рев-бегова вакуфа.В) 

Алармирано је и »становништво« које је 1150/1737. поднијело ар
зухал (петицију), тражећи да се забрани изградља нових објеката. У 
арзухалу се каже да Јевреји имају своју махалу у којој станују (не 

6) Шик. деф., фотооrопија у АНУБиХ 99,908-2 и 426/1 из 1121. -
Значајно је да још ни у доба Башески:је (1746-1804) није био 
познат назив Оијавуш-пашина махала, веh се тај простор сма'!1Рао 
Гази Хуорев-беговом махалом. Башескија је, наЮ~Је, пописао све 

сарајевске махале (објавио Мујезюювић у Љетолису, Сарајево 1968, 
C'IIp. 485-488), а у попиоу се не јавља посебна Сијавуш-пашина 
махала. 

7) Од Сија.ву:ш....паш'И1На х,ана - како се види - остале оу зидине, а 

није t>ио страдао ни оловни кров, па је, дакле, овај вакуф гер.ирао 
као власник. Иначе, да је све пропало у пожару, настуnао би Гази 
Хусрев...Qегов вакуф као власник зе..-.rљишта на коме је Сијавуш
паша само nодиrао своје здање. 

8) Шик. фоrокоrrија у АНУБиХ 99, 695-1 из 1145. 
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наводи се која је то поименице махала) »и у КОЈОЈ сваки има своју 
масивно грађену кућу«. И из овог махзара се, дакле, види да су Јев

реји прије тога становали у својој ма•хали која није идентична са про

стором »између Гази Хусрев-бегове и Ферхад-бегове џамије.« Махзар 

свједочи да је »јехуд-хана« изграђена »у новије вријеме у близини. 

Хусрев-бегова безист-ана<<. Овим поводом Порта је наредила босанском 

везиру да ствар испита и поднесе тачан извјештај.9) 
Без обзира на ове отпоре, јехуд-хана је успостављена и почела 

је служити новој сврси. Деливић је спомиње као »ГеТО<< 173'6., дода.ју

ћи да је ",ghetto тicchissimo.«10) Али је, 26. априла 1746, јехуд-хана 
изгорјела.11) Обновљена је 1160/1747. То је опет изазвало спор, сада 
са. неком Аишом из Сарајева. Аиша је тврдила да су је обманули не

ки Јосиф и Абрахам одузевши јој »један мулк-дућан« за,једно с баш

чом уз њега« и подигавши на том nростору нову јехуд-хану.12) Очито 

је било у питању проширење простора колективне јеврејске настамбе 

на неку граничну башчу с дуhаном. 

Насљедници Сијавуш-паше, као уживаоци његова евладијјет ва

куфа, јав.:ьају се и касније. Полажуhи nраво на закуnнину (иџареи 

муеџел) »великог хана у Гази Хусрев-беговој махали у Сарајеву, ко

га. је саградио и ува·куфио њихов дјед«, водили су спорове око пла·ћа

ња закупнине год. 1193/1779. (бивши чаушбаша Високе Порте Абдул 
Керим Изет)1З), те године 1207/1792-93. (мудерис Дервиш Сеид и Ну
ман).14) Живећи у Истанбулу, мутевелије-насљедници Сијавуш паши

на хана редовно су опуномоћивали некога у Сарајеву да их заступа 

у споровима око Сијавуш-пашине даире. 

Оснивање кооективне настамбе било је израз бројног оја·чања са
ра1евских Јевреја, а упоредо је консолидована и њихова опћинска ор

ганизација. У ово доба, та·чније 1720. године, јеврејска опћина у Са
ра-јеву води свој пинакес, оnhински протокол.111) 

9) Ибидем, 908/2 из 1150. 
1 О) Д р ф р а Ј у л и ј а н Ј е л е н И h, Cno..~te1!-U'Цu '/Gyљтypuoz рада. фра

њева'Ца Боспе сребрепич'/Gе. Мостар, 1927, стр. 37. 
11) Ј е л е н и ћ, Љетоnис фрањевачкоz caJtocтana у Кр. СутјеС'ЦU. Гласник 

Земаљског музеја XXXVI, 1924. Сарајево, 1924, стр. 24. 
12) Ахк. шик. фотокопија у АНУБиХ I и П, 109, 7 из 1163. 
1З) IЬidem, 317, 49-4 из 119З. 

1~) Љidещ VI, 33 из 1207. - У сачуваним сарајооским сиџилшwtа иыа 
више докумената Iюји се односе на јев'Рејску настамбу у Сарајеву. 

Према иrпнст1ма М~л"Меда Мујез-ш-Iов.ића, о овој грађевини ријеч је 
у слиједећим силтиџима: V/ (З) 16 iz 1130, V/ (З) 22 из 11З3, IX/67 
тз ~ 182, ХI/З из 1177 (1183), XXIX/124 из 119_4 и др. 

15) Нема сумње да је Јевреја бил-о у Сарајеву и у XVI и у XVII вијеку, 
али, чини се, стално настањених у мањем броју. По муфа.ссал 
дефтеру Бооне, сnочещ;:а XVII вијека, у Сарајеву су тада биле 
свега четири јеврејске куће. Ни велика збирка докумената о Је:в~ 
рејИ:'.Ш на Ба>Лкалу, који је ;изда>Ла Бутарска а·кадемија наука, Ин
ститут за бугарску ·историју (др Ашер Хананел и Ели Ешкенази, 
Еврејски извори• за обшч·еств•ено-икономУ.ЈЧеското развитие на бал-
канските земи, Том I, Софија, 1958, Том П, Софија, 1960), не садржи 
документе К<>ји би се односили на босанске Јевреје у XVI в-ијеку, 
што, дакако, не значи да их није било. У овим докумен'llима, с 
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Јеврејска оnhина у Сарајеву могла је крајем XVIII стољеhа, го
дине 1779, како то nроцјењује др Мориц Леви16), да броји 1070 јевреј
ских становника. Број Јевреја у Сарајеву nовећао се године 1841, по 
ћефилеми, (књизи међусобног јамчења) на око 1480 становника, али 
нам се чини да тим бројем није обухваhено цјелокуnно становништво 
(у hефилеми су исказани само мушкарци, укључиво и малољетници, 
na је укуnан број јеврејске nоnулације добијен од 740 мушкараца)Р) 

босанским Јевре}има, који откуnљују свилу обилазећи »'турска' и 
кршhсrнска села«, срећемо се nрви пут у првој половини XVII 
вијека (упр. П, стр. 89-90). Из документа, датираног 16. аугуста 

1680, може се извести закључак да је тада у Сарајеву било мало 
обавезника џизје Јевреја (П, стр. 39G-393); наиме, јевреска, опћина 
у Сарајеву задужује се за свега 34.500 акчи nореза; заједно с џизјом 
nлаћала се у ово доба и овчарина (adeti agnam) у износу од 30 акчи 
по обвезнику, а у овој износ пореза код јеврејског становништва 
била је укључена и исnенџа; по поједином обвезнику-Јевреју џизја је 
(са овчарином и испенџо:м) могла износити између 396 и 432 акче, 
тако да би се број јеврејског становништва у Сарајеву могао тада 
кретати између 318 до 346 особа. Према једном другом извору У 
Сарајеву је око 1672. године било 100 јеврејских кућа ((Јелениh, 
Споменици културног рада босансmих фраљеваца. Старине XXXVI, стр. 
138). У nрилог тези да је јеврејска заједница у Сарајеву била не
развијена још у другој половици XVII вијека, може послу:нmти једна 
респонса ученог београдског рабина Josepha Almosnina, nрви nут објав
љена 1711. године. Ова респонса настала је, вјеројатно, 1688. године, 
јер овај вјерски зналац у самој респонси спомиње да су му »изrорјеле 

све књиге«, а то се могло десити поводом аустро-турских борби за 
Београд, те године. Респонса расправља о питању обавезе плаћања 

џизје која отпада на заједницу када се ради о Јеврејrима који на
пуштају Сарајево. Пракса је у Сарајеву »да су га многи (Јевреји) 
напустили«. Још је раби Симха бен Гершон Кохен (прије 1664, када 
је умро) у вези с овом праксом наnисао »да свако ко жели може 
да оде из Сараја.« Очито је да се заједница није ни у другој половици 
XVII вијека довољно усталила да би имала бројније стално наста
њено становништво. Да је тако потврђује и респонса раби Абрахама 
Бродоа који је констатовао да у >>граду (Сарајеву) нема стручљака
мудраца, који би им (грађанима Јеврејwыа) показао прави nут. Шта 
им онда користе сва љихова утврђиваља чиљеница, процене и на

ређеља, кад не nознају божанске законе, кад хсиве у мраку и кад 
искривљују и оно што је право.« Даље се раби пита »Ко је код 
њих зналац и стручњак који би могао да донесе исправну одлуку.« 
Неразвијеност опћине произлази и из констатације (за Сарајево), да 
»тамо где нема утврђеног обичаја може да се оде и пре рока у ком 
ее врши процењиваље порезе.« (Ову респонсу објавио је доц. Зде.нко 
Левентал, у радУ Из респонза Јосефа Алмознина, Јеврејски алманах 
1965-1967. Београд, 1967, стр. 37-38). Сарајевска јеврејска опhина 
духовно се учврстила тек од доласка на положај надрабина (хахам

баше) ученог Давида Парде, год•ине 1765. Овај заслужни просвјетитељ 
. и писац, назвСI!Н »Морено<< (наш учитељ) учинио је да је Сарајево 

постало један од центара јеврејства. Пардо је ударио темеље јев
рејској просвјети, па се то огледало и у чињеници да је рабинска 
школа у Сарајеву - чији је он био оснивач - давала рабт-mок.и кадаТЈ, 
та·ко да су отада СЭ!рајевски Јевреји за рабина увијек бираЛЈИ своје 
домаhе синове. 

16) D r М о г i t z L е v у, Die Sephardim in Bosnien. Сарајево 1911, C'I'p. 20-21. 
17) Упор. Де р в и ш М. К о р к у т, Mecтвtt<ttt?{a kефиље..ча из 1841. Прилози 

за проучавање историје Сарајева. Књ. П, Сарајево, 1966, стр. 115. -
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Реалнија ће бити бројка из 1875, када је наводно било у Босни 3639 
Јевреја. Окупација је, 1879. године, затекла 3.426 Јевреја, углавном у 
Сарајеву, Травнику, Бијељини и Бањој Луци. 

Осим у Сарајеву, стално настањених Јевреја било је и у Трав

нику. Из године 1762, потиче најстарији јеврејски надгробни споменик 
на Бојни у Травнику.18) Овдје је 1806. живјело 25 јеврејских породи
ца.19) Имали су свој храм nрије 1818. године. Од 1852, почињу се Јев
реји насељавати и у Бању Луку2О), али их је ту било и почетком XIX 
стољећа. Јевреја је било и у Новом Пазару. 

Босански Јевреји бавили су се највише трговином, као и разним 

пословима трговачког nосредоваља, те извозом, нарочито у Дубров

ник, Сплит и талијансt{е градове. Повјеравани су им и државни заку

nи. Упоредо са трговином, многи јеврејски трговци nозајмљивали су 

новац уз nровизију, односно камате, а било их је и сарафа (мјењача. 
страног новца и трговаца златнинама и другим драгоцјеностима)?1) 
Налазимо да се Јевреји баве лијечењем болесника и продајом лије

кова (атари), а обављали су и нека• занатлијска занимаља, прије свега 
(од почетка XIX вијека) лимарско (тенећеџије). 

Јевреји (као ни (кршћани) нису по nравном статусу били пуно

правни грађани, али је јеврејска оnћина уживала пуну аутономију. 

Везу с nредставницима државне власти у свјетовним nословима. одр

жавао је базерџан-баша .. Нарочито није било дискриминације у прив
редном животу. Занимљиво је, нпр. да у Турској, ваљда по стољетној 
традицији, Јевреји нису стицали земљи:шта (како то 1744. констатира 
и Бусенело)2~), док у Босни у XVIII вијеку имамо случајева да су 

Јевреји били власници чифлука (Чолаковиh у Баче<ву, Хајдарико Ју
дић у Пољу, неки Исак у селу Биоча (?)). 

Поименични списак објављен је у књизи Попис узајамног јамчеља 
становништва у Сарајеву из 1841. године, у издаљу Музеја града 
Сарајева. Са~рајево, 1970, стр. 371-400. 

18) Х. К р е ш е в љ а к о .в и h - Д. М. К о р к у т, Травиик у nрошлости. Тtрав
ник, 1961, стр. 40-43. 

19) У Травнику су најстарије јеврејске породице: Канфорти, Пинто, Салом, 
Атијас, Алтарац, Абинун и др. - Упор. Др Јосеф Конфорти, 
Трав11.и•tки јевреји. Издаље аутора. Сарајево 1976. Додаци, Сарајево 
1978. - Први Јевреји настанили су се у Травнику яегдје око 1736. 
годЮiе (па су 1936. травнички Јевреји прославищ1 200-годишљицу 
свог досељења). 

20) У .раздобљу од 1190/1776. - 1200/1786, спомиље се неки Јевреј, тргов·ац 
»настаљен у тврђави Кулен-Вакуф«. Да ли је било у Кулен-Вакуфу 
још Јевреја, није познато. Против овог 'I\рговца постоје двије при
тужбе Порти да :неhе да плати веh досуђене износе дУГОВаља двјема 
поименце наведеним муслиманкама. Могуhе да је то био крупиији 
трговац, јер су досуђени износи знатни (344 и no гроша, односно 241 
и по rрош) (Ахк. шик, фотокопија у АНУБиХ 18/3 и 18/4 из 1200). 

21) Један јеврејски трговац обновио је у љето 1793. Ћиришха:на hупри~ју 
.на Миљацки, потрошивши 600 гроша (Баwескија). 

22) Г л и г о р С т а .н о ј е в и h, Ви.јести о Турској - Pi etro BuseneHo. N otizie 
turchesche. НауЧIНо друштво НР БиХ, Сарајево, 1960, стр. 70. 
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б) Алба-нци 

Босански пашалук био је са свих страна. опкољен живљем јуж

нославенског етничког поријекла, осим на југоисточној страни, гдје се 

јужнославенско становништво испреплитало са Албанцима. Босанс

ко-албанска граница, која. је уједно раздвајала Босну од Румелије, би
ла> је обиљежена побијеним ка-меном у близини села Малог Свињара 

код Косовске Митровице.28) Дакако, то се не може узети као етнич
ка граница. Албански живаљ продирао је и саживљавао се са јужно

славенским живљем знатно дубље, прије свега на подручју новопа

зарског санџака. На овом подручју највеhи дио припадника албанс

ких племена и братстава населио се у XVIII вијеку. Масовнија насеља
ваља, су се угла·вном, ограничила на крајеве око Плаве и Гусиња 

(Клименти, Затребчани, Хоти, Груде, Шаљани, Ка·страти, околина Ска

дра и Леша), Пештер (Клименти, Хоти), Вихор (Клименти), те око Би

јелог Поља (Хоти) и Верана (Груде). На Пештер и Б.ихор доспјело је 

и припадника албанско-српског племена Куча. 

Ова су албанска. насељаваља била интензивна, посебно у првој 

половици XVIII вијека. Насељаваља на Пештер, која су отпочела још 
1700. године, дала су повода заиму Мустафи да 1777 /1763-ti4. тражи 
интервенцију Порте, захтијевајуhи да се врати раја која је напустила 

његова зијаметска села у санџаку Призрен и населила• се по касаба

ма, селима и аскери-чифлуцима око Сјенице. Враhању се противио за
бит ха.са око Сјенице.24) 

Ове албанске имиграције, које су биле узеле замах на ширем 

подручју, могу се пратити по бројним аграрним споровима ових насе

љеника са домаhим живљем. Спорови ове врсте јавили су се, нарочи
то, на подручју Старог Влаха.25) Један атрарни спор с овим насељени

цима регистрован је юд. 1141/1728-29, између »ехалије села. из кади
лука Нови Пазар« и Албанаца »настањених ПО· тим селима«. Домаћи 

су тражили до досељени· Албанци плаЋају текалифе (ванредни по

рез) на земљиштима на којима су постали власници.~О) У години 
1146/1733-34, вођен је спор зато што је извјесно земљиште у селу 
Блато (?) у плеваљском кадилуку продато неком Албанцу. На Порти 
је, поводом жалбе неких житеља тога села, одлучено да· предност код 

куповине морају имати домаhи житељи, уколико им је земљиш'Iе по
требно27), па је и ово један примјер како се онемогуhавао продор Ал

банаца у ове крајеве. Албанци су продирали и на Дробњак. Године 

1156/1743, поводом жалбе раје из неких села у нахији Дробњак, против 
власника земљишта који су након смрти ранијих корисника дали зе.

мљиште на кориштење Албанцима са стране, а не сусељанима, Порта 

је наредила да се домаhим изда та.пија.28) Неке албанске породице би-

23) 'Упор. А т а н а с и ј е 'У р о ш е в и h, Косовс'IСа Митровица. Гласник Етно-
графск-ог инст.итута САН II-III (1953-1954). Београд, 1957, стр. 190. 

24) Ахк. шик. фотОК(}ПИја у АНУБиХ 136,7 ИЗ 1177. 
25) Мал. деф. фотокопија у АНУБиХ. 3271, 111-6 из 1172 и 114/1 из 1132. 
26) Шик. фотокоПЈИја у АН'УВиХ 99, 330-2 из 1141. 
27) lbldem 99, 702/1 из 1146. 
28) Ахк. шик. фотокоnија у АR'УБиХ 196,24,4 1ИЗ 1156. 
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ле су се настаниле и у Никшиliу, па су поједини од досељеника пос

тали и посадници никшићке тврђаве. Ово насељавање изазвало је уза

јамну нетрпељивост. У јануару 1781 {џем. П 1174), дошло је, штавише 
до оружаног сукоба између Албанаца и »Херцеговаца« у комг је по

гинуло четверо лица на обје стране. Порта је поводом овог сукоба и 

овај пут стала на страну домаћих и донијела• одлуку да се Албанци 
са својим породицама· протјерају из тврђаве.29) Албанци су се срета:ли 

и даље у унутрашњости, али не у масама. 

У босански паша.лук долазили су као: а) сточари, б) војници и 

ц) занатлије. 

Албанци који су се бавили сточарством боравили су, у вријеме 

сезоне, у босанским планинама, а неке су се породице и стално наста

њивале. Често су долазили заједно са сточарима јужнославенскоr ет

ничкоr поријекла. У овим контактима догађали су се и сукоби у пита

њу кориштења пашњака, Такав један сукоб забиљежен је 1164/1751. 
у селу Стенице {?), у пријепољском кадилукуЗО), а 1192/1778. и у звор
ничком кадилуку. З1) 

Пратећи сточарске ми-грације, албанске етничке трагове налази

мо у јужној Херцеговини. Албанског је поријекла и род 1'11атаруга у 

Босанској крајини и Славонији32). Истог је поријекла и једнЭЈ мусли
манска породица у селу Корчи, опhина Хаџиhи33). Неки од ових досе
љеника у источној Босни поријеклом су из Плава и Гусиња, па није 

сигурно да ли су славенскоr или албанског поријекла. Они су у ове 

крајеве дотјерали, тзв. »руду овцу«, па је појава ове овце у извјесном 

смислу индикатор за таква досељаваља. С албанским сточарењем до

води се у везу и производља пуномасног сира, званог травнички сир. 

Изгледа да се овај сир почео производити тек од средине XIX вијека 
{В . Ћурчић). Занимљива је појава веhе скупине албанских сточара у 

селима данашње рогатичке опhине. Упад-но је да су у попису чифлука 

у рогатичком кадилуку, из 1835, међу муслиманима-кмето.вима гото·во 
искључиво они уз чије име стоји ознака )>Арнаrут«. Др Суhеска, који 

је објавио тај попис, сматра да је ово досељавање услиједило у ври

јеме када је прављен попис. О томе досељавању »свједочи и данас 

традиција, јер се, такорећи, у свим крајевима· рогатичке општине на

лазе и данас њихови потпуно славизирани потомци.«З4) 

Као војници, Албанци су се често појављивали у Босни. Неки су 
служили као пратња босанским валијама, пошто су сматрани поу2да

нијим од Бошњака. Сарајевски кроничар Башескија спомиње их као 

чуваре босанске границе. Један од ових војника, поријеклом Албанац, 

29) Мух. деф. фотокопија у АНУБиХ 49, 21-1 из 1174. 
30) Ахк. шик фотокопија у АНУБиХ 121,3 :ю 1164. 
31) IЪidem, IV-V, 19, 4, 3. 
32) Упор. П. Н. Г (а к о в и ћ), Арбаиашки власи у Крајиии. Развитак, Баља 

Лука, VII, бр. 6, 1. јуна 1940, С'!1р. 196. 
33) Уп01р. Ј. Де д :и ј е Р, Сто'Чарске зоке у nлакииа..1tа дщ1,арске системе 

(претхо:дни извјештај). Гласник Српског географског друштва, 1914, 
св. 3-4. 

34) Др А в до С у ћ е с к а, П оnис чифлука у роzатичком каднлуку из 
1835. zодике. Прилози за оријенталну филолотију, XIV-XV -1964-65, 
Сарајево, 1969, str. 190-271. 
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узурпирао је у првој половици XVIII вијека крупску капетанију ста
рим племиhима Бадњевиhима. Потомци тог Алба-нца· остали су круп

ски капетани све до укинуhа капетанија. 1835. године. 
Албанци су долазили у босанске градове и као занатлије. Један 

од заната у којем су били заступљени био је свиларски занат.З5) 
До краја турске власти, славизираЈiа су се сва албанска насе

ља у периферним дијеловима Босанског пашалука, осим три села у 

плавско-гусињском кра·ју. Руски конзул Хwлфердинг мо·rао је 1859. 
за ове досељенике констатовати да• »говоре сви срnски; многи су веh 

заборавили материњи језик.« Највеhи број асимилирао се у мусли

мански етнос, а нешто и међу Србе, и међу Хрвате«. 

ц) Циzаии 

Постојале су доста изразите диференцијације међу циrансt~У.М 

становништвом: једно су тзв. Црни Цигани, звани и »rурбети«, дру
го Каравласи и треhе, тзв. Бијели Цигани. 

Ц р н и ц и г а н и били су одани скита:ла·чком начину живота 

и nредставља\Ли су најдискриминиранији дио· становништва. 

Велики број докумената говори о начину живота тих Цагана, па 

се то узимало као повод за предузимаље низа протумјера. Сарајлије 

су се, нпр. 1135/1723. жалили на Цигане што у њихо:вој чаршији про
дају коње, а да за то немају одобрење hexaje џамбаса (препрод::шао
ца коља), нити то чине преко телала, уз га•ра-нцију једног јамца.З6) 
У више представки говори се против скиталачких навика Цигана• Jr 
злоупотреба које су из тога произилазиле.З7) 

К а р а в л а с и су Цигани, досељени из Румуњске. У Босну су 

се почели досељ<mати у 'XVIII вијеку, а први им се спомен налази 
1725. године у Бијељини (Дмиттар Каррафла, Каравлах).38) Јукиh је 
за њих 1851. писао да су у »стара времена из Србије овамо прешли«, 
али је Срби·ја·, заправо, само транзитна област. ·»Они се« - настав

ља· Јукиh - '»она'Мо селе, rдје јасије и· јеховије имаде, из ког дрвета 
начињају; здјеле, вретена, преслице итд«.39) Говорили су влашки, а 

у саобраhају с домаhим становништвом српскохрватски. Насељава
ли су крајеве гдје има јохо·вине, пonrro им је глаrвно занимање била 

израда дрвеноr посуђа, а б<mили су се и мечкарством. У новије ври-

35) Од њих треба разЛ"ИК-овати оне бројне сластичаре (бузаџије, халвеџwје, 
салепчије) који еу, заправ·о, Горани и дРУГИ, тзв. Торбеши, тј, при
падници славенско-му·слиманск;их оаза међу албанским становништвом. 
Према Крешевљаковићу, њихова насељаваља у Босну датирају од 
почетка XIX стољеhа. Појам сластичар се, штавише, погрешно nоисто
већивао с појмом »арнаут« (аналогно »ВЛаХ'< за сточара). 

36) Шик. фотокопија у АНУБиХ 99, 49-1 из 1135. 
37) l·b'idem, 92, 400/1 из 1121; 92, 682/3 из 1126; 99, 153/2 из 1137; Ахк. ш.ик. 

фотокопија у АНУБиХ !П, 62, 6 из 1191. и дР. 
38) Dг G u s t а v В о d е n s t е~ n, Povijest naвelja и Posavini god. 1718-

-1739. Гласник З~аљског ~rузеја XIX, 1907, стр. 382. 
39) И. Ф. Ј у к и ћ, Clliбpa1{.a дјма. Књ. I. Carpajeoo, 1973, C'l'P. 186. 
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јеме, живјели су у Батковићу и Модрану (Бијељина), Лопарама, Ку

сољама и Ка:меници (Зворник), Јадру (Сребреница.), Кнежини, Сими

ћима и Пурковићу (Власеница), Шпионици (Градача:ц), Возућо-ј (Маг

лај) и Маочи (Брчко). Сви су православне вјере, а слаЋили су св. 
Петку.4О) 

Б и ј е л и Ц и r а н и, уједно најбројнији, чине седентирано 

становништво исламске вјере, које се у току времена формирало у 

појединим босанским градовима и градићима као строго засебна гру

па, сепарисана и од босанског муслиманског становништва и од но

мадских Цигана. 
Били су организирани у посебне џемате и живјели у тзв. циган

ским махалама ('ki•ptiyaJil maha1lesi), које се еуфемистички знале на
зивати »Каранфил« маха..лама• или »календер« махала~.ш. Бијели Ци

гани имали су и своја посебна гробља, односно одјељке у муслиман

ским гробљима. 

Из сачуваних сиџила ИЗ XVIП и xrx вијека• види се да су Би

јели Ци·гани склапали бракове пред шеријатским судом, по поступку 

и уз материјалне пропи.се који су важили и за оста\Ло муслиманско 

становништво, с тим што се увијек озна"fаЈВало да се радило о· циrан

ском браку. Свједоци су, најчешће, били Бијели Цигани. Бракови су 

се увијек склапали унутар групе. 

Бијели Цигани бавилw су се уз традиционална циrанска зани

маља, као што су ковачки занат, кољогојство и препродаја коља и 

свираље, још и месарским занатом (Брчко, Градачац). У ј~дном до

кументу из 1130/1718. наводи се да су се у бањолучком кадилуку ба
вили и ткањем халија (финија врста ћилима:). 

И ови Цигани, иако су признавани као припа•дници ислаыа, мо

рали су плаћати, тзв. циганску џизију. Појединачно ослобођеље nла

ћања џизије био је израо:з пуног изједначавања тог појединца с мус

лиманским становништвом. Из молбе Циганина Ибрахима босанском 

валији, од 1819, види се да се каQ ра·зло·г за ослобођеље од џизије узи
ма·ло да породица живи исламским животом, да не просјачи и да је 

у пријатељским односима· с другим муслиманима.41) 

На овај начин су неке малобројне циганске породице, које су 

се довољно саживјеле с исламом и којим се дозвољаЈВало да станују 
у махалама са осталим муслиманским становништвом, третиране без 

икакве дискриминације као муслиманске. Та·ко се у муслимански. ет

нос а•симилирало и нешто Цигана. 

Асимилациони процеси у смислу одвајаља од циганске е·rнич

ке језrре и формираља Бијелих Цигана. само су настављени у XVIII 
вијеку и касније. Не знамо ка\Да су Бијели Цигани заборавили свој 

40) Р. Ј е р е м и ћ, О порек.ау стаиовииштва туз.ааuске об.аастtt. Глаонмк 
Географског друШ'IЋа, 7. и В. Београд, 1922, C'l1p. 153. - Према Glti<JkJu 
(год. 1901) у Боан:и је било OKQ 100 К•ара'Влашких породица, а према 
Јеремићу у тузланској области, послије nрвог с.вјетск:ог рата, било је 
око 1500 Каравлаха. 

41) М у х а м ед М у ј~ ћ, По.л,ожај Циzаиа у јуzос.аовеиским земљама под 
турском в.аадавиаом. ПрилоЗ>и Ориј. института, III-IV, 1952-1953. 
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цигански језик, а.ли је год. 1851. Иван Франо Јукић могао конста
тираrrи да »другог осим босанског језика не знаду.« 

Уочљива је поја,ва да је циганско становништво, у тежњИ! да се 
одупре дискриминаторском и, уједно, тешком економском положају 

настојала да нађе неке заштитнике. Обично су то би.ли беrови. Ин
дикативно је да су недалеко од беrовских оџака редовито била си
туирана циганска насеља. Ослањајуhи се на своје протекторе, Цига
ни су настој&nи да се ослободе и плаћања циганске џизје, која им је 
као сиромасима тешко пада.ла .. Већ године 1729, тужио се Порти за
купник циганске џизје, неки Мустафа, на циганске протекторе, на
водећи ово: »Неки од приnадника горе споменутих (Цигана) припа
дају вал иј ама Босне и Херцеговине, а неки се налазе у служби м ех
тера (војних музиканата) на граници Босне под њиховим ознакама 

(заставама). Неки се опет налазе у оџацю.rа забита и покрајинског 

ај<Иiа у њихови.м куhама, гдје су се склонили, или по њиховим кућа

ма или по стајам:а•. Када се затражи од горе споменутих да плате ра~ 

зрезану џизју, они који- су код валија говоре 'ми припадамо паши', а 

они који се налазе у тврђавама говоре да су у служби мехтера«. На

редбом од 2. зилхиџе 1141 (29. VI 1729), потврђено је да Цигани има
ју плаhати по 400 здравих акчи на име џизје. Не рјешава их оба
веза ни то што су се склањали »у куће заима, тимарлија, м:утеферрИ'

ке, чауша, спахија, јеничара, џебеџија, топчија, вила.јетских ајана и 
осталих аскера и чиновника.«42) 

Поткрај турске власти, у босанском пашалуку циганског ста

новништва могло је бити око 12.000. 

д) Ци1i.цари 

Нема сумње да је Цинцара у Босни било и у XVII вије1{у, но 

главно њихово насељаваље услиједило је крајем XVIII и у првој 

половици xrx вијека:'") Досеља;вали су из матичног подручја Цин
цара - Тесалије и јужне Македније, а дијелом из а.лбанских краје

ва. У Босну су Цинцари долазили као сточари, од којих су многи 

прерасли у трговце те као занатлије и трговци. 

Типично њихов био је калајџијски занат, па су и као етничЈ{а 
скуnина називани Калајџијама, а њихов језик ка.лајџијски. Ода•r .. 
ле и називи за љихова насеља Зовик-Калајџије и Бијела-Калаlјџије . 

Бавили су се и другим занатима, l{ao што су казанџијски, пушкарс
ки, свиларски (ипекчијски), абаџијски и терзијски. Неки су би·ли пе

ч&пбари, а неки ханџије. 
Посебно су се истицаЈЈи као трговци. Цинцартtа се има зах

ваЈЈити што су формирали, односно, оживјели неке вароши у сјеве-

42) Фрагменти блаrајског сиџила у Оријенталном институту у Са.рајеву, 
стр. 71. 

43) Дакахо, нема научне осноnе теза коју заступа Isido.r Ie~an у својој 
књизи Romfu1ii di.n Bosnia ~1 Her.tegovina in treoot ~ present (Арад 1906), 
према којој би Цинцари чинили континуитет са Романи.'tа из доба 
.насељењ;~ Славена у Босну. 
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роисточној Босни, као што је случај са Зовиком и, донекле, Бијелом 

и Трамошницом, које су важиле као трговачки центри док су у њи
ма доминирали Цинцари.44) Тачније, њи:ховим пресељељем у Брчко, 
Модричу, Босански Шамац, Тузлу и Грачаницу ојачала је трговачка 

важност ових мјеста. »Кад цинцари почеше у Брчкој у велике трго

вати дођоше које одкуда и турци други и тако Брчки прем постан
ком скорашњи, поста великим и rласовитим.«45) Слично би се могло 

казати и за Босански Шамац. 

За разлику од других земаља српскохрватског језичног nодруч

ја, у Босни је било и неко·лико искључиво цинцарских насеља, као 

што су Чипуљићи код Бугојна, Зовик-Калајџије, Бијела-Калајџије, 

Поребрице и Горња Трамошница·, у којима се· и говорило цинцарски, 
који је рано замјењен српскохрватским. За становнике Зовика., фра 

Мартин Недић је још 1884. писао да »добјежаше њеком згодом из 
арнаутлука, зову јих цинцари или калајџијани и свој су језик били 

собом дониели, ал данас да је већ замро.«40) У неким другим селима 
Посавине, као што су Горња Зелиња, Горња Толиса и Осјечани, жи

вјеле су само поједине цинцарске породице, а већину је чинило српс

ко становништво. 

Много значајнија улога припадала је Цинцарима настањеним 

по босанским варошима·. Њихов утицај, као представника варошког 
начина живота међу православним становништвом каже Миленко 

С. Филитювиli - »био је знатно већи него што би то одговарало њи

ховој бројној снази.« »Као прво варошко становништво« међу хриш

ћанима, они су преузели водства или заузели истакнут положај у 
привредном и културном животу православног живља, особитu у 

цркви.47) 

Од већих градских насеља, Цинцари су заузимали истакну'l'О 

мјесто у Сарајеву, Тешњу, Бањој Луци, Тузли, Травнику, Мостару 
и Зворнику, а из ових мјеста на•сељавали су се у друге градске цент

ре48). У Сарајеву се 1762. спомињу шездесет и три Цинцара, али није 
извјесно да ли су сви доиста били цинцарскоr поријекла.49) На•сеља-

44) О екОIНомској снази Цинцара у Зовику свједочи околност да је »У 
прошлам веку ca..>r Зовик имао дванаест хаџија«. - Р. Ј е р е м и h, 
ибидем, стр. 153. 

45) Ф р а М а р т и н Н ед и 11, Стање редодржаве Бос~е сребрене. Ћаково 
1884, стр. 73. 

46) Н ед и h, ibld.em, стр. 73. - Год. 1879, спомињуhи цинцарско насеље 
Чипуљи:h код Бугојна, Ј. Навратил каже »:Малокдо зна ше циtщарски« 
(Летопис Матице сло·венске за лето 1979. V Љубљани, 1879, стр. 162. 

47) Мил С. Филиповиh, Цющари у Бос~и. Зборник радова Е'l'Нограф
·ског ·института САН, књ. 2, Београд, 1951, стр. 103. - Исти аутор 

биљежи да је утјецај Цинцара у црквеној општини у Тешњу био 
толики да се у цркви пола литургије пјевало на грчком, а пола на 
црквеносљQвенс:~~дм (стр. 61). 

48) Поближе ко•д ФилиnОtВИiћа, стр. 57-97. 
49) В л ад и с л ·а в С к а р и h, Cpnc'l<:u правосдав~и ~арод и ~рква у Сара· 

јеву у 17. и 18. вијеку. Сарајево, 1928, стр. 56. - И из дубровачк.их 
докумената назиру се везе сарајевских трrоваца, очито Цинцара, са 
Москопољем. Према Винаверу, трговац Ата·наоије О•дл·азио је око 
1750-52 у Восну, а у Дубровник еу долазили •из Сарајева Папа Па-
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вања Цинцара у Сарајеву наставила су се и ка·сније. Индикативно 
је да су у поnису сарајевских хришћана, из 1788, наведени као стал
но настањени у два хана и то као скупина ипекчија (свилара).5О) По 

томе што још нису били засновали властите домове, може се наслу
тити да је ово прва етапа њихова насељавања. Овдје се, свакако, ра
дило о сиромашним занатлијама Цинцарима. С друге, пак, стране, 

управо од сарајевских Цинцара води поријекло гласовита. капита
листичка породица Сина.51) 

Појава Цинцара у Зворнику и Тешњу праћена је притужбама 

против њих, јер се, изгледа, нису одма·х умјели прилатодити новој 

среди•ни. Зворничани су у својој представци ис 1158/1745. истица:ли 
да »групе Арнаута које долазе у овај кадилук и продају ситнице те 

чине ситне услуге« узрокују разне преступе који се косе са шерија

том и доводе у питање образ породица rдје залазе. Приговара и:r.r се 

да залазе по махалама и селима· умјесто· дЗЈ свој посао обЕШЈљају по 

дућанима. 52) 

На сличан начин реагирали су 1757. Тешњаци, означујући дош
љЗЈке као »кршћа;не који су дошли из Арнаутлука·«, па су као кала.ј

џије трговали »Обилазећи по нашим ка<:абама и селима·.« Тешањски 
муслимани су се супротставили њихову залажењу »по двориштима 

куhа муслимана«, јер су тако »загледали муслиманске жене и дје
војке.(( Потужили су се кадији који је о томе извијестио валију. Од

луком од 23. сафера (7. XI 1757), валија је затражио да се наводни 
_кр~ци спроведу на босански диван.5З) 

Не располаже се тачним подацима· о броју досељенmс Цинца.ра 
у Босну. Мил. С. Филиповић, који је на.nисао nосебан рад о Цинца
рима у Босни, рачуна да· се овдје доселило, у времену од XVIП до 
XIX вијека, око 200 породица или појединаца.54) 

Цинцари су се временом асимилирали у српски етнос. Посве их 

је нестаЈЈЈо за старе Југославије. 

е) Ту р ц и 

Једино познато масовније насељавање Турака у Босну услије

дило је 1862. године, када је заједно са масом муслиманског станов-

нај'от, Лујо Пападоnоло и још неки други Ц~nщари. - Го,цишњак 
Историјског друштва БиХ, Сарајево, 1954, стр. 264. 

50) Х. Крешевља-ко.вић, Ћефил.е.ttа сарајевских кршhапа из 1788. zо
дипе. Прилози за оријенталну филологију, III-IV/ 195z_.....l953, Сарајево, 
1953, стр. 213. 

51) Др Д. П о n о в и ћ, Породица Сtша, Српски књ•ижевни гласник LXII, 
бр. 1, 1. септембра 1937, C'l1IJ. 21-27. 

52) Ахк. шик. фотокопија у АН'У.&иХ 54, 1 из 1158. 
53) Тешањски оиџи.л, ориmmал у Нар. и унив. библиотеци у Сарајеву, 

етр. 93. 
54) М 1И л. С. Ф и л и п о в и ћ, ибидем, етр. 50. - О Цинцарима још упор. 

F. КЗЈЛЉ;, Die Zinzaтen. Сепарат из Milthewn.gen der k. k. Geograp
ћlichen Gesebl.schaM VII, Woien 1863. 
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ништва јужнославенског етничког поријекла из србијанских гра

дова и села пресељено нешто правих Турака - из Београда и Шап
ца у Орашје и нека друга босанска насеља. Насељеници турског ет

ничког поријекла, који су према осталим насељеющима били у ма

њини, сматрајуhи да· припадају владајућом народу у Царству, нису 

били подложни асимилицаји: међусобно су говорили· турским јези

ком, узајамно се женили и, одмах након окупаци1е 1878, одселили су 
у Турску. 

Било је случајева да се досељеНИ' чиновник оженио Босанком, 

али, како је то запазио још Јукиh, »Османлија ако који окући се у 

Травнику, то ти друге године већ босански говори.« У овој прилици 

Јукић даље наводи: 

»Босна једина је турска држава, која је чиста остала сасвим од 

турског језика, како по селима тако и по варошима, други се језик 

осим босанског не говори, највећа турска го·спода· само онда турски 

говоре, кад су код везир а.«~~) 

Појединачна трајна настањивања Турака и других припадника 

исламских наре>да• су била бројнија након Омер-паше Латаса (1850-
1852), када се у Босну у веhој мјери почињу упућивати чиновници с 
других подручја. Раније је било правило да· су домаhи људи пос

тављани на кључна мјеста у пашалуку {с изузетком босанског ва

лије који је ријетко био Босанац). Након што је Омер-паша савладао 

босанске Мусли:м:ане, )>изгубили су, да јим царска вла,ца недаје у 

руке заповједништва у веhих и маљих окружјих (мутесарифлук и 

кајмекамлук), изван само по гдјекојих. Сад бо бијаху окружни за

повиедници дошлаци из Азије, Цариграща,, Румелије [ ... ] >>- конста

тује савременик Марти·н Недић5tЈ) и додаdе да су и послије Омер-па
ше из редова домаћег елемента постаnљане »муфтије« (учитељи пра

ва), кадије, већом страном, чланови у судишћу, порезници, hумрукчије, 

за·купници десетине, скелЭЈри~ пандури, на чардацим стражари· [ ... ]« 
Осим извјесног броја чиновника, била су ријетка друга досе

љаваља Турака. Рачуна· се да је оке> средине прошлог вијека, у ври
јеме када је Сарајево пе>ново постало сједиште намјесника и у ври

јеме форсиран:е турцизације, у Сарајеву могло бити око 600 Осман
лија, но и овај нам се број чини превисок. 

ф) Ч е р к е з и 

Након изгона черкеских племена са Кавказа, кра.јем 1863. и по
четком 1864. и њихова бијега у Турску, а према концепту турске по
литике да се ове избјеглице настоје населити на стратешки важним 

мјестима, постало је актуелно и насељсшање Черкеза у Босну. О то-

55) С л а в ·о љ у б Б о ш њ а к, Зe..~tљonuc и nовиестн.ица Боспе. У З·аnребу, 
1851, стр. 16. 

56) О. М а р т и н Н ед и h, По.раэ баша а заведење пиза~а у Босии. У 
Пе•1уху, 1884, стр. 141. 

218 



мс постоји преписка босанског валије са властима у Истанбулу, која 
се чува у Оријенталном институту у Сарајеву.57) 

Била је намјера да се черкеске избјеглице населе у крајевима 
између Градишке, Дубице, Приједора и Новог, очито у тежњи да се 
створи муслима·нски кордон према Аустрији и па:ра.лишу акције та

мошљег немуслиманског становништва, познатог по бунтовности. Овој 

намјери енергично су се супроставили муслимански земљопосјед

ници, нарочито баљолучки, сматрајући да би насељаваљем мусли

манских Черкеза били угрожени љихови класни интереси, у смислу 

што би Черкези, стичуhи заслуге у одбрани турске државе, могли 

преузети љихове позиције. Говорило се да је и босански везир био 

подмићен да се солидарише са ставом против насељаваља Черкеза 
у ове крајеве.58) Постојала је и концепција о насељаrвању Черкеза у 
источној Босни, али је, тахођер, осујеhена. 

Питаље пресељаваља Черкеза у Босну било је стављено и на 

дневни ред Вилајетскоr вијеhа у Сарајеву (меџлиси идареи вилајет), 

дана 2. априла 1869, које се, такођер, супротставила намјери да се 
ови прогнаници колонизирају у Босну.59) 

Черкези су се на подручју босimско·г пашалука на.селили једино 
у новопазарском санџаку, и то у мwгровачком кадилуку. Према зва

ничним подацима, тамо се на-селњло око 200--300 куhа Черкеза из 

племена Абаза.60) На љих и сада подсјеhа топоним » Черкеска маха
ла« у Новом Пазару. Нова средина им, међутим, није одговарала, па 

су се брзо раселили. 

~) О с т а .11. tt с т р а н ц и 

У готово незнаrгно•ј мјери нашло се у босанском пашалуку и 
припадника неких других народа који нису јужнославенскоr нори

јекла.: Грка, Арменаца, Пољака, Мађара, Нијемаца" Аустријанаца, 

Талијана и др.61) Ови су се појединци - уколико нису иселили -
коначно етнички изгубили у босанској популацији: православној, ка-

57) Вилајетски архив, mш. бр. 3136. 
58) Хаши·м Шер.и·h, Дубица и Дубичка крајииа у nрошлости (рУЈКоnис 

у А:кадемији нау;ка и умјеNiости БиХ под бр. 126), стр. 107. 
59) Затребачки »Нов.и Позора, бр. 474, од 15. травња 1869 (аноцимни до

rписник Клемент Божиh) јавио је да је Осман-паша одржао 2. травља 
виеhе (.меџлис) у к<:>ме ј-е ставио пит.ање 'ако би се ~югло nреселити и 

смјестити у Боону 50.000 черкезких и евреј~ обитељи'. Сви чланови 
меџлиса зап.ањени овим страховитим питаље.'d мраморко).{ зашут.ише, 

сам Ђорђе Бесара пој)"Начи се овај пут и рече: 'Господару, за Бога, 

Босна је сирота, неhе им моhи д•ати шта .их т.реба'. Мора се знати 
да h.e им народ мо,Ра'I'И дати свој'Их земаља и rрщци'!'и куh.е, као што 
је било 1866. године насељеним Черкезом у Старој Србији и 1863. у 
Босии, rдје <:е на1:елили ту;рци који r:y изишл.и из Србије.« 

60) Вилаје'Гс-ки архив, инв. бр. 3136. 
61) У ливањском крају спомиље ·Се 1863. године 886 аустроуrарских nо

даника (Levi, Da:s Deutschtum Bosniens in 19, Jahrhundert, стр. 50), 
ал.и су то ОДРеда цаши ЉУ'дИ којима је успјело да про!\<lи:јене држав
.тьанство да би избјегљи обавезе као турски подnници. 
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толичкој и муслиманској. Грка и Арменаца било је у градовима-, при

је свега у Сарајеву и Мостару. 

Мање је познато да су се у Босну, у XVIII и почетком XIX ви
јека насељава.Јiи Пољаци. У једном документу, датира.ном 

1176/ 1762-63, спомиље се насељаваље Пољака у кобашку нахију. То 
је, изгледа, изазва.Јiо неке шире реперкусије. чак толике да се »раја 

у тој нахији била разбјежала«, па се нису могли одржа.вати ни ваr

шари {пенаир). Раја се, ипак, враrrила.62) Одређен тра'Г на'Сељавањима 
Пољака крајем XVIII И· почетком X.IX ви·јека, налази се и у архива~ 

лијама фрањевачког поријекла: из године 1815. сачувале су се три 
:и;справе у којима се траже слободни листови из старе дом~вине, због 

намјераваног склаnаља брака. неких По·љака.ОЭ) 

Занимљиво је да је дио исламизираних емиграната, углавном 

Мађара и Пољака, који су послије 1848. пребјегли у Турску, ста.Јiно 
остао у босанском паша·луку. Један дио пребјеrлих прикључио се 

војсци Омер-паше. Само у Бањој Луци прешло је на ислам углавном 

формално, око 250 мађарских бјегунаца (сви су прешли на ислам, 

осим Михајла Ћурђевића који је прешао на православље и био 

1858-1860. учитељ у срnској школи у Бањој Луци). 
Осим у Бањој Луци, од ових бјегунаца постале су, колико се 

зна, неке муслиманске породице и у Витини.Оt) 

Неки од ових емиграната са својим потомством, уколико су за

снова..ли породични живот у Босни, прила·годи..ли су се и посве аси

милирали у новој средини. Колико год је ова појава по својој парти

ципацији безначајна, заслужује пажњу са културолошког аспекта. 

52) Ах:к. шИIК. фотокопија у АНУБиХ 114, 1 иэ 1176. 
63) С. Џ а ј а, Катмици у Boc11.n и запад11.ој Херцеzови-н,и 11.а пријелазу из 

18. у 19. стољеhе. З.агреб, 1971, .стр. 100. и 161. 
64) Р уд о л ф З а п л а т а, у чланку Стра11.u 'ICOnзyл.u у Боски и Херцеф

випи за турс'IСе вл.аде (Гајрет, Календар эа годину 1937, Сарајево, 1936, 
стр. 116-147), навео је читаву ЛИIСТУ ових емиnраната који су се ставили 
у службу Ту;раке. 
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