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ПИТАЊЕ ЕТНИЧКО-КОНФЕСИОНАЛНИХ ПРОМЈЕНА 
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ НАСТАЛИХ ДОЛАСКОМ 

ОСМАНСКЕ ВЛАСТИ 
(ПРЕВАСХОДНО КОД СРПСКОГ НАРОДА) 

У знаности још нИје расвијетљсно nитаље етничких nро
мјена у Босни и Херцеговини које су настале доласком турске 
власти. Нешто више знамо за лодручје сјевероисточне Босне1) 
и Босанске крајине.2) Оно што је од турских извора досад угле
дало свјетла дана nредставља незнатан дио материјала који ло

стоји, те Ће се љеговим објављиваљем за nоједине регије много 
више сазнате у цјелини.3) 

1) В а с и h, М., Киежиие и 1еuезови. ти.марлије у Звор1tи.'Ч1СО.Аt саи
-џаку у XVI вијеку, Годишњак Историског друштва Босне и Херцегови
не Х, Сарајево, 1959, 247-279 {В а с и ћ М., Кuежи.ие); Х а н џ и h А., По
стаиа1<: и. развитак Бијељиие у XVI вијеку, Прилог историји насеља и 
исламизације у сјевероисточној Босни, Прилози за оријенталну филоло
гију XII-XIII, Сарајево, 1965, 45-74 {Х а н џ и h А., Постаиак и. разви
так Бијељи.ие); и с т и, Eтuu'tкe npo.AI.jeue у сјевероистО'tuој Босии и По
савипtt у XV и XVI в., Југословенски историјски часопис 4, Београд, 
1969, 31-37 (Х а н џ и h А., Eпtu.'tKe npo.AI.jeue); и с т и, О исла.Аt1tзацији. у 
сјеверо1tсто-чиој Босии у XV и XVI вијеку, Прилози за оријенталну фи
лологију XVI-XVII, Сарајево, 1970, 5-48 {Х а н џ и ћ А., О исла.АI.uзаци
ји); и с т и, Зворuu1е у дру~ој nолов1tи1t XV и у XVI вије1еу, Годишњак 
Друштва историчара Босне и Херцеговине XVIII, Сарајево, 1970, 141-
-196 {Х а н џ и h А., Звориик); и с т и, Туз.аа и њеиа околtща у XVI вtt
јеку, Сарајево, 1975. (Х а н џ и h А., Тузла). 

2) Л о п а ш и h Р., Би.хаћ. и Биха"Ч1<:а -крајииа, Загреб, 1800. {Л о п а
ш и h Р., Б1tхаћ.); С к а р и h В., Поријек.ао nравославио~а иарода у сјеве
розападиој Бос11.и, Гласник Земаљског музеја у БиХ ХХХ, Сарајево, 1919, 
219-265 {С к а р и h В., Поријекло nравославио~а народа); Г а в р а н о в и h 
Б., Повијест фрањева"Чко~ ca.AI.ocтaua Петриltевац и фрањевачки.х жуnа 
у Босаиској кpaj1tuu., Сарајево, 1959. (Г а в р а н о в и h Б., Повијест); В а
с и h М., Етии.ч-ка !Сретања у Боса'Н.с-кој -крајии1t у XVI вијеку, Годишњак 
Друштва историчара Босне и Херцеrовине XIII, Сарајево, 1963, 233-250 
(В а с и h М., Етпtt"Ч-ка кретања). 

З) Х а н џ и h А., О и.сламизаци.ји, 6-7; Проблеме миграционих кре
тања на ширем nодручју Босне и Херцеговине обухватају прилози Н. Фи
липовиhа на аналитичко-теоријски начин. Ф и л и n о в и h Н., Наnомене о 
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Турци, или- како их стари извори називају Исмаил-
ћани или Агарени, постепено су освајали Босну и Херцеговину 
од деведесетих година XIV стољећа, па до заузећа Бихаћа 1592. 
године. У њој су затекли јужнославенски елеменат разнородне 

етничке и вјерске припадности. Иако су у појединим »крајеви
ма живјеле компактне српске или хрватске масе, већи дио те
риторије имао је измијешано становништво или су се налазиле 

мање или веће оазе једних у мору других, тако да је ту немо
гуће повуhи одређеније границе између етничких група и вјер

ских заједница.«4) Миграциони процес које се на овом простору 
збивао у другој половини XV и у току XVI стољећа у великој 
мјери измијенит Ће стање које су Османлије затекли.') Вјерске 
прилике су биле још компликованије. Турци су овдје затекли 
припаднике православне, католичке и босанске цркве. Процес ис
ламизације која је интензивно трајала више од једног стољећа, 

учинио је још сложенијом вјерску слику становништва у Босни 

и Херцеговини.6) 

У неким крајевима старо становништво је изгинуло, или 
је пало у ропство, покошено кугом или другим болестима, те се 
на његову земљу населио нови народ.7) Османско Царство је та
да због потребе своје економије, стабилизације свог друштве
но-политичког и војног поретка вршило колонизацију пустих и 

слабо насељених крајева. Основну масу колонизације »nредстав
љали су власи - Срби из Херцеговине. Треба истаћи да је та 
колонизација сезала далеко на запад у току 16. вијека, захва
тајући неке крајеве који су данас у саставу СР Хрватске.«8) Сто
чари из старе Рашке, Хума и Зете направиhе компромис са 
Османлијама служеhи у њиховој војсци као мартолоси, дербен
џије и војнуци, те тако сачувати повластице средљовјековних 
сточарских катуна »nроширивши их и на долине, и на руше

винама некадашњих жупа изградити племенске и кнежинске 

исламизацији у Босни и Херцеzовини у XV вијеку, Годиwњак Центра за 
балканолошка испитивања АНУБиХ VII/5, Сарајево, 1970, 141-167 (Ф и
л и п о в и ћ Н., Наnо.чеке о исла.чизацији); и с т и, О nроблеми~tа дру
штве'ИОZ и ет'Ии'tкоz развитка у доба ос..~tа'Иске BJI.acтu, Прилози Института 
за историју 11- 12, Сарајево, 1976, 274-282 (Ф и л и п о в и ћ Н., о nро
блемима друштвеноz и етн.и"i'КОZ развит-ка). 

4) В а с и h М., Мартолоси у јуzосАове'Иским зе~tљала nод турскод 
в.~tадави'Иом, Дјела АНУБиХ XXIX/17, Сарајево, 1967, 150 (В а с и ћ М., 
Марто.аоси). 

5) Исти, исто, 150. 
6) Исоrи, исто, 150. 
7) Ч у б р и л о в и h В., Порех.Јtо .4tyc.Jtи.\ta'Иcкoz пљемс:rва у Бос1tи и 

Херцеzови'Ии, Југословенски историјски часопис, година I, свеска 3 и 4, 
Љубљана - Загреб - Београд, 1935, 370 (Ч у б р и л о в и ћ В., Порекло 
.~tусљи.~tа'Искоz nле..ltства). 

В) Ф и л и п о в и ћ Н., О nробдеми .. 11а друштве1tо2 1t еТ'ИU'Ч.1СОZ разв1tт
ка, 276. 
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аутономије.«~ Из ових крајева полазипе они у XV и XVI сто
љеhу с Турцима у рат и пустошити ДалмациЈу, Босанску кра
јину, Лику и Словенију. По освојељу ових земаља, Османлије 
he мјесто старосједилаца Хрвата, колонизирати те крајеве нај
више Србима из Рашке, Зете, Херцеговине и источне Босне, 

као ратарима и војницима.1") 

Колонизација се вршила »унутар параметра једног импе
рија, који је завојевачки манипулисао покореним народима и 

налазио начина да те народе мобилише за своје потребе и ци
љеве, 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 ем
пориј у сучељавању са средњом Евроnом и Средоземљем, па 
их треба третирати као органску хисторијску чиљеницу.«.н) 
Етничке промјене које настају на јужнославенском простору до
ласком Турака »Потичу или од политичких сила које дејствују 
од XVI до XIX в. на љихово расељаваље или насељаваље, или 
су настале под утицајем привредних и друштвених фактора 
који делују стихијски и по Ј. Цвијиhу су обично важнији од 
nолитичких чинилаца. Врло често се мешају nривредни и nо
литички узроци сеоба, међу собом доnуњују и некад је тешко 

утврдити где престаје један чинилац, а где nочиње други или 

обрнуто.« 12
) 

Из турских nописа зворничког санџака из друге nоловине 
XV и XVI стољеhа, као и неких законских споменика из тог 
периода, уочљиве су значајне етничко-конфесионалне промјене 
које су се догодиле у овој области доласком османлијске власти 
и у npDoм стољећу љеног трајања.13) Промјене су узроковане 
стратегијском: важношћу ове истурене области на дуже врије
ме и љеним великим привредним значајем. Помјераље станов
ништва настало је самим османским освајаљем. Турски поnис 

из 1476/ 7. године констатује више пустих насеља у босанском 
дијелу зворничког санџака.14) У овој области је прије турског 
запосједаља постојало 10 католичких цркви, односно фрањевач
ких са моста на у сљедеhим мјестима: Сребреници, Братунцу 

(Црнчи), Зворнику, Теочаку, Бијељини, Корају, Горљој Тузли, 
Дољој Тузли, Горљој Скакави (према Брчком) и Модричи, што 

9) Ч у б р и л о в и h В., Порекло ~ycлu.~taucxoz nлеяства, 371. 
IO) Исти, исто, 371, 378. 
11) Ф и л и п о в и h Н., О проблеяияа друштве?-tоz tt ет1iи-ч,х:оz раз

витка, 276-277. 
12) Историја 11.арода Југославије II, Београд, 1960, 790 (Историја ?-tа

рода Јуzославије Il). 
13) Х а н џ и h А., Ет?-tи"tке npo~je?-te, 32. 
14) Исти, Звор?-tик, 146. 
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говори о католичкој структури становништва.1~) У раном перио
ду турске власти нестало је неколико католичких богомоља 
(Црнча или Братунац, село Чагаљ и Теочак), јер их тадашљи 
османски пописи уопште не помињу.16) Неке католичке цркве 
на овом подручју нестаће нешто касније »као резултат појача
не исламизације и урбаног ширења муслиманских градских на
сеља, гдје су се оне налазиле, као и због насељавња новог 
становништва, влаха - сточара, па су се фрањевци кретали пре
ма сјеверу, ближе Сави, у друге своје самостане, у коме прав
цу се и иначе кретала флуктуација становника католика.« 17) 

У овом крају, нарочито према Дрини, живјело је помије
шано и православно становништво, што се да видјети из извје

штаја викара Ивана Капистрана, старјешине фрањевачког ре
да у Босни, који је писао папи Каликату III 4. јула 1455. годи
не.1•) О броју, како православних, тако и католика, не може се 
ништа рећи, осим да је у турском времену »Насељаваљем број
них Влаха - сточара православне вјере, то ново становништво 
далеко премашило број затечених православних стареника, јер 

се тек касније ту подижу православни манастири и у многоме 

мијења етничко-конфесионална физиономија ове области.« 111) 

Етничке промјене су се прво збиле око утврђених градова 
и на путним правцима- Турска власт усмјеравала је влахе-сто
чаре у ову област из стратегијских и привредних разлога. Мар
толоси су бројно представљали значајан дио посада тих тврђа
ва.2~ У опустјела и народом проријеђена подручја око тих твр
ђава досељава се, затим, парстирско становништво из Херцего
вине, Црне Горе и западне Србије, које османски извори нази
вају власима. Ти власи су у граничним областима вршили из
вјесне службе и тиме учвршћивали турску · власт, тако да су у 

порезима били повлаштени, плаћали су тзв. филурију.21) У тур
ском попису из 1476/7. године било је евидентно да се »станов
ништво са стране« досељава око тврђаве Зворника, Теочака и 
Маглаја, те и одакле се који родови досељавају. Тако су се 
»власи Бањани из Херцеговине (сјеверне од Билеће) доселили 
у маглајска, а њихови сусједи Рудињани у теочачко подручје.«22) 

15) Исти, Ет'!i~,·ч:ке npo.ltje'!ie, 32. 
16) Исти, Звор'!iик, 146. 
11) Исти, исто, 146. 
IS) F е r m е n d z i n Е., Acta Bos11ae polissimum ecclesiastica сит 

insertis editerum docume11torum regestis аЬ anno 925 usque ad тzпшн 
1752, ZagraЬiae, 1892, 224-226 (F е r m е n d z i n, Е., Acta Bosnae). 

19) Х а н џ и ћ А., Етни"iке 7tpoAtje'll.e, 33. 
20) Исти, Звор'll.t,к, 146. 
21) Исти, исто, 146. 
22) Исти, исто, 146. 
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у бијељинској нахији, која је територијално спадала ме

ђу веhе нахије у зворнич~ом с~нџаку, nоми~е се у почетку ма

ли број села, што указуЈе да Је то подручЈе доласком Осман
лија затечено nразно, или је приликом освајања опустошено.23) 
Касније се овај крај стабилизовао сређивањем политичких и 
привредних прилика, што се види кроз пораст становништва 

у пописима из 1533. и 1548. године.24) Дефтер из 1548. године 
констатује мноштво досељеника које биљежи као »дошлац« или 

23 »дошлица«, и то како муслимане, тако и хришfiане. ) · 
Турци су у бијељинску нахију населили влахе сточаре, о 

чему говоре звања њихових сеоских старјешина примиhура и 
лагатора, као и чисто nравославна имена становника.26) Осман
лије су »влахе сточаре посебно протежирали, јер су nредстав

љали уједно полувојничку организацију из које су регрутовани 
војнуци и мартолоси, посебне врсте војске које су чувале гра
нична nодручја, граничне тврђаве, nутеве и ишле у рат. Због 
тога су власи били онај елеменат, који је понегдје у приличном 
броју примио ислам.«27) 

Влашка колонизација је у великој мјери обухватила и 
босански санџак. Анализирајући дефтер за тај санџак из 1489. 
године, Н. Филиповић поставља питање: >>Одакле су дошли ти 

бројни власи у Босански санџак и да ли се влашка колонизација 
вршила само за Турака или је до тога долазило и у раније ври
јеме? ... По топономастици села могло би се закључити да се 
досељавање вршило из Херцеговине, Црне Горе, извјесних кра
јева Србије, као и са заnада. По nојави попова у извјесним се
лима може се са сигурношћу тврдити да се у тим влашким ко 
лонизацијама радило о знатном броју nравославних влаха. Та
кав је случај, на nримјер, у крају око Високог ... Унутрашњи 
сукоби у босанској краљевини, вјерски сукоби и обрачуни с 
богумилима, као и турски упади у Босну доводили су до nу
стошења и депопулације, па су се санација производље и насе
љавање опустјелих крајева могле вршити насељавањем влаха ... 
Али, онда оnет остаје отворено питање откуда толика множина 

православаца у срцу босанске краљевине. Сигурно је да nостоји 
неколико слојева влаха у краљевој земљи. На то указује ниво 
и врста њихове земљорадничке производње. Узевши уоnштено, 

влашко становништво се у дефтеру из 1489. rодине појављује 
потnуно територијализовано и са свим одликама жуnског се
љаштва. Ако је оно колонизовано у доба Турака, онда та чиње
ница указује да се власи измијешани са жуnским сељаштвом 

23) Исти, Постаuа'IС и развита'IС Bttjeљuмe, 59. 
24) Исти, исто, 59--{iO. 
23) Исти, исто, 60. 
26) Исти, исто, 60. 
21) Исти, исто, 61. 
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далеко брже преображавају у сједилачко сељаштво него када 
су насељени у већим компактним групацијама ... «28

) 

По путописцу Курипешићу, који је обилазио Балкан 1530. 
године, Босну је од града Врхбосне (Сарајева), па на исток до 

Звечана или Митровице насељавао српски и муслимански жи
ваљ. »Срби имају своје свештенике и цркве по хришћанском 

обреду ... «29
) 

И , Босанска крајина је у турском периоду доживљавала 
знатне етничке и вјерске промјене, нарочито у XVI стољећу, 
када је изгубила дио старосједилачког и добила масе новог ста
новништва. Ширење османске власти у овој области трајало је 

више од једног стоље:ћа. Почело је у исто вријеме када је осво
јена босанска средњовјековна држава, а завршена је заузећем 
Бихаћа 1592. године.30) Податке о кретању становништва у Бо
санској крајини у XVI стоље:ћу садрже турски пописни дефте
ри за босански и клишки санџак, нарочито они из 1528-30, 
1541, 1563. и 1574. године. Ови извори одражавају »сваки за сво
је вријеме тачну или приближно тачну слику стања насеље
ности и географске распрострањености етничких група, социјал
них категорија и вјерских заједница.«31) 

Османско освајање Босанске крајине одвијало се на ште
ту хрватског становништва које се стално смањивало. У сјевера

западним и западним »дијеловима Крајине, који су етнички би
ли чисто хрватски, сасвим га је нестало. Мање је било погођено 

у крајевима гдје је 1урска власт успостављана мирним сред
ствима. Више католичког становништва очувало се око горњег 
Врбаса, Купреса, Аивна; мање око Јајца, Каменграда и Б. Но
вог ... «32

) 

Слабо стање насељености није Турцима одговарало ни у 
економском, ни у војном погледу, те они насељавају на пуста 
мјеста покретљиве сточаре - влахе из Херцеговине, Црне Горе, 
источне Босне и југозападне Србије, који се у масама јављају 
крајем XV и почетком XYI стољећа »дуж цијеле источне грани
це данашње Босанске крајине и почињу већ тада да се насеља
вају на њезино тло.« 33) Тиме је појачаван број Срба у овој об-

28) Ф и л и п о в и ћ Н., Наnо.ме11.е о исља.Ащзацији, 153. 
29

) К у р и п е ш и ћ Б., Путоnис 'Кроз Бос11.у, Србију, Бу~арс'IСу lt 
Ру.му11.uју 1530, Сарајево, 1950, 29 (К у р и п е ш и ћ Б., Путоnис). 

3°) В а с и ћ М., Eт1/.U'I/,1Ca 1Сретања, 233, 244. 
31) Исти, исто, 239; К у р и n е ш и ћ Б., Путоnис, 20-22. 
32) В а с и ћ М., Ет1/.U'Ч,1Са 1Сретања, 247. 
33) Исти, исто, 237-238; В у ј а с и н о в и ћ Сл., Ма11.астир Моштаии

ца, Бања Лука, 1933, 9, 15 (В у ј а с и н о в и ћ Сл., Ма11.астир Мошта11.ии,а); 
Eкu,u'!C.n,oneдuja Jyzoc.n,aвuje 1, Загреб, 1955, 699 (Еки,u'!Сљопедија Ју~осља
вuје 1); Г а в р а н о в и h Б., Повијест, 128--129. 
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ласти. Прилйвом влаха Босанска крајина је стнички: још среди
ном XVI стољећа добила изразито српско обиљежје. Под нази
вом влаха треба подразумијевати Србе.34) 

Турска власт је стимулисала миiрациони процес и ма

љим пореским оптерећењем становништва у пограничним на
хијама.35) Срби се насељавају »као сточарски мартолоси, врше 
војну службу на граници, живе на слободним баштинама понегд
је организовани у својим сточарским самоуправама (Змијање, 
Јањ«) или су као раја насељавани на »спахилуцима крајишких 

ага и бегова ... «36
) 

Турци су продрли дубоко и у ЛиR.у и Далмацију, а 1537. 
године освојили су Клис. Санџак Клис основан је одмах након 
пада Клиса, 12. марта 1537.37

) Његова главна средишта била су 
Клис и Ливно.38) За турске владавине Далмација је са Ликом и 
Крбавом сачињавала клишки и лички санџакат босанског nа
шалука.3~ 

Хрвати су са својим свештенством нобјеrли исnред Осман
лија у утврђене nриморске градове и на острва.40) Фратар Зла
товић о овоме пише: »Сталне су и жупне цркве биле попаљене, 
жуnе и села разметнута, самостани разкоnани и свећенство се 

разбјегло и разсуло. Заклонио се тко је жив утекао да сахрани 

главу за млетачке бедеме nокрај мора. Од Цетине до Зрмање 
нигдје свећеника, нити светога мјеста, него се усједнула nрава 
ahoпimaHo deselationi.a.«41

) Овај опис потврђује и млетачки 
синдик Андреа Барбариго у свом извјештају влади од 16. фе
бруара 1531. године, жалећи се »како нема скоро ниједног ви
ше римокатолика у далматинском континенту.«42) Све се разбјеr-

34) В а с и ћ М., Ет·н:uч1'а 1еретања, 248. 
35) Исти, исто, 247-248. 
36) Еици'Х:Лоnедија Јуzослав~'је 1, 699; В у ј а с и н о в и ћ Сл., Маиа

стир Моштаиица, 9; Г а в р а н о в и h Б., Повијест, 128-129. 
37) Ш а б а н о в и h Х., Ynpaвua nод јела јуzословеnс'Х:их зе~аља nод 

турс1ео~ владавиио~ до Карлова'Ч.'Х:Оz ~ира 1699. zод., Годишњак Историј
ског друштва Босне и Херцеговине IV, Сарајево, 1952, 190 (Ш а б а н о в и ћ 
Х., Ynpaвua nодјела). 

38) Исти, исто, 190. 
39) С т а н о ј е в и h. Ст., Народиа еицн'Х:лоnедија срnс'Х:о-хрватс'Х:О-

-словеиа-ч'Х:а, I књига, Загреб, без године издаља, 543 (С т а н о ј е в и ћ Ст., 
Народпа еици'Х:Лоnедија, 1). 

40) М и л а ш Н., Правос,швиа Дал~ација, Историјски nреглед, Но:аи 
Сад, 1901, 167 (М и л а ш Н., Православиа Да~ација); Г р у ј и ћ М. Р., 
Историја хришћ.аисх:е цр1еве, Православпа cpncx:a ЦР'Х:Ва, Београд, 1920, 
160 (Г р у ј и ћ М. Р., Историја хришћаисх:е цр1еве); С т а н о ј е в и ћ Ст., 
Народпа енциклоnедија I, 543; С т р и к а Б., Дал~атuиС'Х:и ~а-пастири, 
Загреб, 1930, 33 (С т р и к а Б., Дал~атиnс'IС'U .~аиаст1tри). 

41) М и л а ш Н., Православпа Дал~ација, 167-168. 
42) Исти, исто, 168. 
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ло и остаде »nуста од старосједилаца Хрвата сва континентална 
Далмација, некадашња колијевка и срце хрватске државе.«43) 

Наnуштене· од Хрвата, крајеве у Далмацији од Зрмање до 
Цетине населило је nравославно становништво из Босне, Херце
говине и Србије у времену од 1523. до 1527. године.'14) Тада се 
nреселила више хиљада срnских nородица с многим свештени

цима no заnовиједи турских војничких заnовједника у Далма
цији, да обрађују земље које су одласком Хрвата остале nусте.45) 
О овоме свједочи и nоменути Барбариго у свом извјештају вла
ди, говорећи »да је више хиљада piu rnigliaja) срnских поро
дица nрешло около 1527. г. у Далмацију, које заузеше сву книн
ску крајину, Буковицу и Котаре, а што је све тада остало било 
готово nусто (guaэi deserto).«46

) О истој сеоби казује и далматин
ски nровидур Melchtior Мich1iel у извјештају млетачкој вла
ди од 20. децембра 1539. године и да је »С народом nрешло и 
много свештеника, којима народ безусловно вјерује. «47) О овоме 
говори и фратар Вињалић, nишући да је »било 1527. године, кад 
су nрви nут Власи, које данас зову Морлаки, а који су nраnо
славне вјере, настанили се у Далмацији, а то је у nредјелима 
Либурније и Јапидије, у којим су предјелима nрије становали 

Хрвати, који су сви били латинске вјере.«48) 

У Далмацију Срби долазе као мартолоси и ратари. Њи

хов сусрет са старосједиоцима Хрватима Г. Станојевић уnечат
љиво nриказује: »Можда на копну, ван градских зидина, није 
било католичког становништва које се склонило по далматин

ским градовима, у којима православних у ово вријеме није би
ло. На те дошљаке, објективно турске савезнике, градско като
личка становништво, подстрекавано од клера, дуго је гледало 

као на неnожељне сусједе. Супротност између градова и копна 
у Далмацији, појачана вјерском nодвојеношћу дуго се неhе nре
вазићи. То је био болан додир Срба и Хрвата у овом крају.«49) 

Турским освајањем Славоније, почев од 1536. године, на
стају знатне промјене у етничком и вјерском саставу љеног нд

рода. Све до османлијских провала њено становништво било је 

43) Исти, исто, 168. 
44) Исти, исто, 168. 
45) Исти, исто, 168. 
46) Исти, исто, 168-169. 
47) Исти, исто, 169. 
48) »L' anno 1527 fu' la prima volta, che i Vlassi, ora detti Morlacchi 

professanti il rito greco, si stabilirono in Dalmatia, cioe nelle parti della 
LiЬumia е Japidia, che per avanti erane abitate dai Croati, i quati erang 
tutti di Rito latino.« 

49) С т а н о ј е в и h Г., Јуzосдове-н,с-к:е земље у мдета-ч-к:о-турс-к:им ра
товима XV 1- XVII Ј вије-к:а, Београд, 1970. 47 (С т а н о ј е в и h Г., Јуzосдо
ве-н,с-к:е земље). 
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хрватско, уз мање групе Срба, досељене из Срема, те нешто 
странаца Мађара, Нијемаца и Италијана.50) Од освојеног подруч
ја Турци су образовали два санџака. Године 1536. основан је 
пожешки, а 1552. санџак Зачасна, Пакрац или Церник, како се 
све звао један те исти санџак који је обухватао најзападнији 
дио турског подручја на земљишту између Саве и Драве, за
падно од пожешког санџака. Сви горњи »називи овога санџака 
долазе од имена градова у којима је у разним временима било 
средиште тога санџака и сијело љеговог санџака-бега.«51) Како 
cf: славонско католичка становништво било разбјегло, Турци су 
тамо насељавали православне из Босне и Србије, да им обра
ђују земљу и послуже као војници, путовође и уходе.52) 

Османлијама су при колонизацији пустих земаља послу
жили лако покретљиви власи који су »На тај начин задржали 
старе и стицали нове повлас'l'ице и избјегавали пуну потчиње
ност и кметски положај. Прве такве знатне групе српских на
сеља у Славонији налазимо као војнуке и мартолосе већ почет
ком турске владавине код Осијека, затим у околини Пожеге.«53) 
Ипак су Хрвати-католици остали најбројнији етнички елеменат 
турске Славоније.54) 

Србе су позивали и аустријски официри и насељавали их 
на опустјелој хрватској граници као стражу. Пораз који је пре
трпјела војска султана Сулејмана приликом опсаде Беча 1529. 
године изазвао је врење и кретање међу Србима у Турској. 

Углед монархије је порастао, те српски народ у Турској поче 

у Хабзбуршкој Царевини гледати заштитника хришћанског до
раслог Османлијама. Босански Срби из околине Срба, Гламоча 
и Унца споразумјеЈrи су се са аустријским пограничним власти
ма да пређу под аустријску управу.55) Срби су овим пресељељем 

5а) И в и h А., Миzрација Срба у СлавО?шју тох:о.~ 16, 17 и 18. стол.еhа, 
Срnски етнографски зборник САН XXXVI, Насеља и порекло становни
штва по архивским документима 21, Суботица, 1926, 15 (И в ић А., Ми
zрације Срба); Т р у ј и ћ М. Р., Старии.е .м.аи.астира Ораховtще у Сл.аво
пијu, Старинар, Орган Српског археолошког друштва, Tpeha серија, књи
rа четрнаеста, Београд, 1939, 7 (Т р у ј и h М. Р., Cтapttu.e .м.аи.астира Ора
ховице); Историја и.арода Јуzославије II, 197. 

51) Ш а б а н о в и h Х., Ynpaвu.a nодјел.а, 194. 
52) И в и ћ А., Сеоба Срба у Хрватску н CJtaвouujy, ПриЈtоz исnити

оању срnске npoшJtocтu то1~ом. 16. tt 17. века, Сремски Карловци, 1909, 4 
(И в и h А., Сеоба Срба); и с т и, Досељавање Срба у CJtaвoxujy тох:ох XVI 
столеhа, Гласник Географског дРуштва 7 и 8, Београд, 1922, 90-91 (И в и h. 
А., Досељавање Срба); и с т и, Muzpaцttje Срба, 15-16. 

53) Историја и.арода Јуzосл.авије П, 198. 
54) Исто, 197. 
55) И в и h А., О nрвој cpnc?Coj сеоби у Жу.м.берак (1530-1535), За

греб, 1920, 5 (И е и ћ А., О nрвој срnској сеоби); К а ш и h Д., Срnски 
хаиастири у Хрватс?Сој и Сл.авои.ији, Београд, 1971, 9 (К а w и h Д., Cpn
C?Cu .AC-anacтupu). 
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гледали да побољшају своје стање, учврсте православну вјеру 
и да буду од помоћи својим сународницима у Турској. Хабзбур
шка управа имала је намјеру да Србе као одличне ратнике иско

ристи у борби против Турака.56) 

Први помен о сеоби Срба са босанског на аустријско зе
мљиште потиче из септембра 1530. године, када је хрватски бан 
Иван Торквађо Карловић јавио крањском земаљском капетану 
да га је око 50 српских фамилија обавијестило да жели прећи 
под хришћанску управу.57) 

Занимљива су и имена кој а су употребљавана за оновре
мене Србе. Говорећи о народима који насељавају Босну, Кури
пешић у путопису из 1530. године вели: » •.. Друго су Срби 
(SUiГffen), које они зову Власима (WaHachen), а ми их зовемо 
Зиrен (Ћићи, Чићи) или мартолосима.«58) За Курипешића су мар
толоси и власи синоними за Србе.59) 

Према Матасовићевим Фојничким реrестима, Турци су за 
Србе употребљавали назив >>Серф«, >~serffmiHet« (Срби, српски 
народ).60) Исељене влахе из Турске у католичким земљама су 
називали различитим именима: ускоци, пребјеrли Турци, Власи, 
Срби, Расциани, Морлаци, јеретици и шизматици.61) 

Тешко је утврдити број православних у оновременој Бос
ни, јер пописи православних вјерника од стране њихових све
штеника по парохијама до сада нису пронађени. Податке за 
период од XV до XIX стољећа углавном црпимо из извјештаја 

56) И в и h А., О првој срnској сеоби, 5. 
51) Исти, исто, 5-6. 
58) К У р и n е ш и ћ Б., Пyтonti.C, 21; Именом Чичи или Ћићи звали 

су се »становници Ћићарије, кршевите области у источној Истри (од Трста 
до Крањске), насељење православним Власима, досељеним са источне 
стране Јадрана, из Хрватског Приморја и сјеверне Далмације. Словенци 
су звали Власима и оне православне који су се у XVI вијеку доселили 
из Босне и населили у јуrоисточној Крањској, у Бујановцима, Мариндолу 
и Жумберку. То су управо општине на путу из Љубљане у Босну, кроз 
које је прошао Курипешић (Ново Мјесто - Метлика - Мехово). Зато 
Куриnешић и зове досељене Србе Ћиhима јер су исте вјере као и они.« 
Исти, 21, нап. 77, коментар nреводиоца 'В. Пејановића. »Мартолози су 

хришћански крајишници, граничарски војници, којима је турска управа 
дала нека права они су имали дужност да чувају и бране државне грани
це.« Исти, исто, 21, нап. 78, коментар преводиоца 'В. Пејановића. 

59) К у р и n е ш и ћ Б., Путоnис, 21; В а с и h М., Ет'Н.ичка -х:ретања, 
248, нап. 67 ; и с т и, Мартолоси, 142. 

60) М а т а с о в и ћ Ј., Фојю,чка реzеста, Споменик СКА LXVII, Дру
ги разред 53, Београд, 1930, 104 и даље (М а т а с о в и h Ј., Фојю,-чка ре
zеста). 

61) М и л а ш Н., ПравосЈr.ав'Н.а Дад--"ација, 169; Да в ид о в и ћ С., 
CpnC'I(a nравосд-ав'Н.а црква у Бос-н.и и Херцеzови-пи (од 960 до 1930 zод.), 
Сарајево, 1931, 31 (Да в ид о в и ћ С., Срnска nравосд-ав-н.а цр-х:ва); В а с и h 
М., Ет-н.ич-х:а кретања, 248, иап. 67. 
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папских легатора упуhених у Рим о стању католика у Босни, 
који се понекад дотичу и осталих вјероисповиједи, као и код 
неких nутописаца тога времена. Тако nапски визитатор Петар 
Мазареки биљежи 1624. године да у Босни живе муслимани, 
шизматици (православни) и католици. Муслимана је било 900 
хиљада, католика 300 хиљада, а православних 150 хиљада.62) 

Кроз Босну је путовао и Атанасије Георгијевиh (Гргиче
вић) и о томе је поднио извјештај аустријском цару Фердинан
ду П 1626. године.63) Он вели: »Католика има у краљевству бо
санСI{ОМ 250.000«, а затим додаје: »шизматика у овом краљев
ству има веhи број него католика, којима уnрављају њихови по
пови и калуђери у духовним стварима и који су прије реформе 
календара били много присни и nријатељи с католицима.«01) За 
муслимане каже да им је »много већи број него католика и 

. шизматика.«65) Постоји неслагаље између Гргичевиhа и Мазаре
кија, јер је Гргичевић рачунао Босну и Херцеговину заједно.66) 

У анонимном извјештају из 1622. године каже се да у Бос
ни има 300 хиљада католика.67) По једној млетачкој вијести од 
2. априла 1629. године хришhана је у Босни било свега 240 хи
љада.68) О веhини муслиманског становништва говори и Тонко 
Мрнавић у свом опису Босне из 1627. године, као и фра Маријан 
Маравиh у свом извјештају из 1655. rодине.69) 

Иако ове цифре о општем броју с·гановништва нису поуз
дане, оне су ипак значајне као први покушај успостављ<lЊа на
родносне и вјерске статистике Босне и Херцеговине. 

У новије вријеме постајемо сигурнији у сагледаваљу овог 
питања, захваљујуhи објављиваљу једног пописа босанског сан
џака из 1604. године, који презентира конкретно демографско 
стање као прилог широј проблематици становништва у Босни у 

62) Др а г а н о в и h К., Извјешћ.е апостоАскоz визитатора Petra Ма· 
sarechija о nрмщса.А(а катоА. -иарода у Бу-г.арској, Србији, Cpujuy, САа
вощtјu и Бос-иt' -г.. 1623. и 1624, Старине ЈАЗ"У XXXIX, Загреб, 1938, 43 
(Др а r а н о в и ћ К., Извјешћ.е). 

ciJ) С о л о в ј е в А., Неста'Иак боzу.м.~t.11.ства и ucAa-~tuзaцuja Бос'Ие, 
Годиwњак Историјског друштва Босне и Херцеговине I, Сарајево, 1949, 
63 (С о л о в ј е в А., Неста-иак боzу-~tиАства); П е ј а н о в и h Ћ., Ста'Иов
ииштво Бос?tе и ХерЦе?овшtе, Београд, 1955, 25 (П е ј а н о в и ћ Ћ., Ста
'ИОВ'Ииштво). 

М) Пе ј а н о в и h Ћ., исто, 25; С о л о в ј е в А., исто, 63. 
65) Со л о в ј е в А., исто, 63-64, наn. 48. 
66) Исти, исто, бЗ. 
67) Исти, исто, 62. 
68) С т а н о ј е в и h Г., Јуzосл,ове-иске зе-~tље, 171, наn. 16. 
69) С у ћ е с к а А., О 'Иаста1tку 'Ч.ифлука у 'Иаши.~t зе-~tља-~tа, Годишњак 

Друштва историчара БиХ XVI, Сарајево, 1967, 43. 
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османском периоду.71) Тај попис је спахијски, тј. обухвата >>све 
сеоско становништво, кршћанско и муслиманско, потчињено 

спахији као раја, као и становништво градских насеља, које је 
било слободно, тј. није било уписано спахији као раја, јер није 
имало земље. Спахијски дефтери, према томе, не обухватају 
комплетно становништво, њима није била обухваћена феудална 
класа.«71) • 

Због обимности материјала, на видјело су изнијети само 
подаци за босански санџак, као »главни санџак у босанском 
ејалету, са сједиштем валије (паше) по којем је и називан па
ша санџак, који је био централни и најпространији, обухватао 
је 55 нахија, те мање или више карактеристичан за цијели еја
лет, који је тада бухватао шест санџака (босански, херцеговач
ки, зворнички, клишки, пакрачко-цернички и крчко-лички). Би

хаћки санџак још није био основан, како је то мислио Х. Ша
бановић, јер је Бихаћ у нашем попису (1604) забиљежен као 
истурена гранична нахија у босанском санџаку. Босански санџак 
се протезао у истуреном облику, од Кос. Митровице на југоисто
ку до Цазинске крајине на сјеверозападу, окружен наведеним 

санђацима. «.7~ 

Овај дефтер показује у којој се мјери проширио ислам, и 
то посебно међу земљорадничком рајом, а знатно мање међу сто
чарима. Од укупног броја 64.721 кућа, на »муслимане је отпа

дало 45.941 кућа са 4.979 неожењених (потенцијалних кућа), а 
на кршћане укупно 18.780 кућа. Додамо ли броју кршћана и оно 
111 кућа градског становништва, које није било рајинско, испада 
укупно 18.891 кућа кршћана. Из тога излази да су муслимани 
процентуално били заступљени са 71~/(}, а кршћани са 290fo. Ме
ђутим, оnдје није узет у обзир број неожењених муслимана 
4.979, па би се тај проценат још више повећао у корист мусли
мана ... Неожењени муслимани нису убрајани као куће, живје
ли су у заједничком кућанству с родитељима и плаћали спахиј
ски порез на пола чифта земље (12 акчи).«73) Даљим објављива
њем дефтера учиниће се већи помаци у сазнавању како етнич
ко-конфесионалних, тако и других питања · нашег живота под 
Османлиј ама. 

70) Х а н џ и h. А., О друштвеиој структури ста1tовииштва у Босии 
nочетко.Аt XVII с.љољеhа, Прилози за оријенталну филолоrију 32-33, Ори
јентални институт у Сарајеву, Сарајево, 1984, 129- 146. 

71) Исти, исто, 130. 
72) Исти, исто, 130. 
73) Исти, исто, 137. 
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SUMMARY 

ТНЕ MATTER ОР ETHNIC AND CONPESSIONAL CHANGES IN BOSNIA 
AND HERZEGOVINA AS ТНЕ RESULT ОР COMING ОР OSMANLI RULE 

(PRJMARILY IN ТНЕ SERВIAN NATION) 

Science has not yet clarified the matter of ethnic changes in 
Bosnia and Herrzegovjna that came as а resнlt of coming of the Tu11kish 
rule. Somethiпg more is kno"vrn for the regions of Northeastern Bosnia 
and Bosanska Krajiпa (Border country). The already puЬlishe·d Tu'l'kish 
sources represent just а small part of the existing mateй"ial, and its pub
lication for partkнlar regions will contriЬttte а great deal about it оп 
the whole. 

The Turkes gradually conqured Воэпiа and Herzegov.~na from the 
Nineties iп 14th century until the taking of Bihac in 1592. In the coun
try fotшd а Southern Slav element of dИferent ethnic and religious de
nomination. Although in some regions оощрасt SerЫan or Croatia!l 
masses lived, the better :part of the couпtry had а mixed papulatio.n, S(} 

it is virtually impossiЬle to draw specific forders between ethnic group~ 
amd :religious oommunities. The process of migration, which had taken 
place in ·these part-s in the second part of 1 Sth and during lбth centтury. 
changed the condition that the Osma.nlis had Jound to а great extent. 
Rel.igious matteгs were even more complicated. Turks found here mem
bers of Greek Orthodox, Roman Catho1ic and Christia:n Bosnian Church. 
The pюcess of islam-isation, that had been goiпg оп for шоrе than а 
century, made the .religious picture of the population of Bosni;:l anLI 
Herz·egovina even more comp-lex. 
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