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Historię Bośniaków najkrócej można zdefiniować jako jedną, praktycznie 
nieprzerwaną walkę o utrzymanie się na własnym gruncie, w oblężeniu nieprzyjaciela, 
podczas której, wbrew wszystkim wojnom i cierpieniom bośniackomuzułmańscy narodowi 
geniusze stworzyli godne pozazdroszczenia dzieła, zarówno na polu kultury materialnej, jak i 
duchowej. Jeszcze od wojny wiedeńskiej (1683-1699) aż do dzisiaj trwa ciągła walka o byt i 
zachowanie własnej duchowej tożsamości, bez względu na wewnętrzne rozwarstwienie, 
strukturę klasową i zróżnicowanie społeczeństwa pod względem intelektualnym . (572).

Imamović pisanie tej książki zaczął w najtragiczniejszym czasie dla narodu 
bośniackiego i, jak sam mówi: „czując, że w tych momentach jest to mój obowiązek wobec 
własnego narodu i wobec wspaniałej ziemi Bośni” (5). Autor jest świadomy, że to dzieło nie 
jest ostateczną prawdą o historii Bośniaków, jedynie rezultatem wysiłku badawczego, a w 
kontynuacji niezbędnych starań w odkrywaniu nowych naukowych wiadomości o początku i 
rozwoju bośniackiego bytu w ogóle. 

„Wyobrażenie o bośniackich muzułmanach i ich ziemi jako o egzotycznym świecie i 
ciemnym  kraju na krawędzi Orientu i Europy jest (..., tendencyjnym, F.N.) 
europocentrycznym błędem i nacjonalistyczną bałkańską propagandą, powstała, ponieważ 
Bośnia zawsze z trudnością otwierała się na świat zewnętrzny” (7). Bośnia jest, według 
starych łacińskich relacji, terra interior. Kraj wewnętrzny (Lovrenović, 1996:7). 
Prawdopodobnie, miano na myśli geograficzny, geopolityczny i strategiczny punkt widzenia. 
Błędem jest również to, że historię każdego kraju i narodu, więc także i Bośni i jej narodów, 
wśród nich i Bośniaków, próbuje się uniwersalnie  dzielić na starożytność, średniowiecze i 
nowożytność, co w ciągu ostatnich trzech stuleci Europejczycy narzucili światu jako własny 
rozwój historii i jako rzekomo uniwersalne, światowe doświadczenie. Każda cywilizacja, 
region, kraj, naród ma swoją starożytność, średniowiecze i nowożytność. Dlatego też historię 
Bośniaków i ich przestrzeni życiowej należy rozpatrywać według jej własnych epok, których 
rozwój czy zacofanie w żaden sposób nie mogą być oceniane w porównaniu z głównymi 
nurtami historii najbardziej rozwiniętych części Europy.

 
 „Historię Bośniaków można podzielić na trzy wielkie okresy:
(1) okres bośniackiego państwa feudalnego;
(2) okres rządów osmańskich;
(3) okres współczesny, który rozpoczyna się okupacją austro-węgierską 1878 roku i trwa aż 

do dziś”



Każdy z tych trzech wielkich okresów ma swoje fazy. Oprócz tego książka zawiera Wstęp, 
Na końcu książki (rozdział, stanowiący myśl końcową), Skrót eseju bibliograficznego, 
Bibliografię, Indeks osobowy i Indeks nazw geograficznych. Należy podkreślić szczególną 
wartość i znaczenie obszernej i opisującej bibliografii (18 stron), uformowanej odpowiednio 
do chronologicznej struktury książki, czyli według kolejności jej poszczególnych części i 
rozdziałów.  
Historia Bośniaków zaczyna się od późnego cesarstwa rzymskiego i wczesnego 
południowosłowiańskiego feudalizmu i nieprzerwanie trwa do naszych czasów. Historia 
Bośniaków M. Imamovicia nie jest jedynie chronologiczną rekonstrukcją/ historią 
bośniackomuzułmańskiego człowieka, lecz częściowo także historią bośniackiego człowieka 
w ogóle. Swobodnie można powiedzieć, że jest to swego rodzaju ontologiczno-
antropologiczny wstęp do zgłębiania dziejowych losów bośniackich muzułmanów z refleksją 
nad sąsiednimi krajami, uwzględniając to ile razy i w jaki sposób dochodziło do wzajemnych 
spotkań/ kontaktów, zatargów, pojednań, wspólnego egzystowania jedni z drugimi lub jedni 
obok drugich. Każdą historię (państwa, społeczeństwa, narodu...) jako materialny wytwór/ 
kulturę w jej wszystkich trzech czasowych wymiarach: przeszłości, teraźniejszości i 
przyszłości, jako polityczną i kulturalno-duchową tkankę łączna mniej lub bardziej przenikają 
idee. „Jakoś się w nauce przyjęło twierdzić, że jednym z paradoksów historii jest fakt, że 
narody, które zostawiły po sobie monumentalne dzieła kultury materialnej jako dowód i 
potwierdzenie swojego istnienia, z czasem, w większości zniknęły, podczas gdy te narody, 
które kształtowały i pozostawiały idee i kulturalno polityczne cele, przetrwały i pozostały w 
historii. Społeczeństwo lub naród bez idei nie ma historii. Ta historia, nie pomijając 
bośniackiej kultury materialnej i jej zabytków, głównie będzie zajmować się ideami, którymi 
Bośniacy się kierowali i które im, jako narodowi, umożliwiły przetrwanie i pozostanie przy 
swoim.”

1. Termin

Etymologiczne znaczenie słowa Muzułmanin autor objaśnia w następujący sposób: „Nazwa 
Muzułmanin, która w czasie ostatnich ośmiu-dziewięciu dekad używana była do określania 
Bośniaka, pochodzi od arabskiego słowa muslim, które jest imiesłowem czynnym od słowa 
islam w znaczeniu ‘oddać się Bogu’. Słowo musliman jest to perska liczba mnoga od 
arabskiego muslim, a oznacza wyznawcę islamu. Ta perska liczba mnoga używana jest w 
języku tureckim (musliman) i bośniackim jako liczba pojedyncza. W szczególnych 
okolicznościach dziejowych w południowosłowiańskiej etnicznej i politycznej przestrzeni 
pojęcie to otrzymało w ciągu ostatniego stulecia ważne etniczne, czy też narodowe znaczenie 
słowiańskiej muzułmańskiej tożsamości w Bośni i Hercegowinie, Sandżaku, Czarnogórze i 
Kosowie. W tym znaczeniu termin ten pisany jest z wielkiej litery, zazwyczaj jako 
Muzułmanin (Musliman) czy Muzułmanie (Muslimani). Częściowo ta nazwa używana jest 
także w diasporze, zarówno w sąsiednich państwach jak i na zachodzie Europy. Wyjątkiem 
jest tutaj Turcja, gdzie bardzo liczna i rozgałęziona diaspora bośniacko-muzułmańska była 
nazywana tylko i wyłącznie nazwą bośniacka. Taki sam przypadek jest Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Do nazwy bośniacki skłoniła się w początkach lat 
sześćdziesiątych część emigracji politycznej skupionej wokół pisma Bosanski pogledi”3 (12-
13). 
W czasach rządów osmańskich dla określenia muzułmanów w Bośni (w bośniackim ejalecie 
lub paszałyku), która w różnych okresach obejmowała, oprócz dzisiejszej Bośni i 
Hercegowiny, także inne okoliczne terytoria,  były używane dwie nazwy. „Wobec Turków i 
osmańskiej władzy w Carogrodzie bośniackohercegowińscy, sandżaccy i pozostali 
muzułmanie słowiańskiego pochodzenia i języka w etnicznym, politycznym i językowym 



sensie uważali i nazywali siebie Bośniakami. Tak też nazywali ich Turcy i osmańska 
administracja w swoich oficjalnych aktach. W wielu oficjalnych spisach Porty nazwę 
bośniacki, jako regionalne i narodowe określenie można spotkać pod różnymi postaciami 
(Bosnaklar, Bosnak taifesi, Bosnalu takimi, Bosnalu kavm, w znaczeniu Bośniacy lub ‘naród 
bośniacki’)” (13). Z tej samej nazwy, tj. Bośniacy albo „bośniacki naród” korzystano w 
korespondencji, którą Husein-kapetan Gradeščević i wyróżnione jednostki jego ruchu 
prowadziły z władzami austriackimi i księciem Milošem Obrenoviciem. W mowie codziennej 
i w słowie pisanym dla określenia Bośniaków używano także nazwę „turczyn” jako 
oznaczenie, że są oni wyznawcami „tureckiej”, czyli islamskiej wiary. W ten sposób 
próbowali się jasno odróżnić od członków innych południowosłowiańskich narodowości, 
posługujących się jednym i tym samym językiem, ale będących innego wyznania. Określenie 
„turczyn ‘często miało i ma nadal obelżywe znaczenie. W czasach osmańskich Bośniacy 
dystansowali się do nazwy Turcy. „Jest zanotowane, że w 1568 roku pewni Bośniacy nie 
chcieli być wpisani do dokumentu o zakończeniu jakiejś pracy w Zadarze jako Turcy, lecz na 
własne życzenie zostali wprowadzeni jako „Mussolmani di Bossina” (14). 
Po okupacji austro-węgierskiej w 1878 roku zaczęto korzystać z terminu Mahometanie 
(Muhamedanci lub Muhamedovci), wobec języka niemieckiego Muhammedaner. Naród nie 
przyjął tej nazwy, a do użycia coraz bardziej wchodzi nazwa muzułmanin (musliman). 
Artykułami w czasopismach Bosnjak i Behar bośniacka opinia publiczna w 1900 roku 
otwarcie domagała się, aby termin Muhamedanac, jako nieprzykładny, sekciarski i obraźliwy, 
został wyrzucony z oficjalnego użycia i zastąpiony nazwą Muzułmanin (Musliman).Po tym 
wydarzeniu w bośniackiej prasie i publicystyce zaczęto używać wyłącznie słowa 
Muzułmanin, co naród przyjął jako swoją współcześnie etniczną, czy też narodowo-
polityczną nazwę (14). Nazwa ta, jako nazwa etniczna, narodowo-polityczna, została 
całkowicie potwierdzona w aktach Ruchu Narodowowyzwoleńczego w latach 1941-1945, 
szczególnie decyzjami AVNOJ oraz w czasie krajowych antyfaszystowskich wieców Bośni i 
Hercegowiny, Sandżaku, Czarnogóry, Boki Kotorskiej i Wielkiego Antyfaszystowskiego 
Zgromadzenia Wyzwolenia Narodowego Serbii, podkreśla autor. „W okresie miedzy 1947 i 
1949 rokiem oficjalna polityka zlikwidowała ‘nazwę narodową’ Muzułmanin, przyznana w 
czasie NOB”(16) i po pierwszym powojennym spisie ludności w 1948 roku wróciła do starej 
praktyki określania Bośniaków jako narodu. Po okresie błądzeń i niedopowiedzeń wokół 
kwestii, jaką nazwą wyrazić i określić bośniacką tożsamość etniczną, „oficjalnie pod koniec 
lat sześćdziesiątych zostało zaadoptowane, już wcześniej w praktyce rozprzestrzenione jako 
nazwa narodowościowa, określenie Muzułmanin czy też Muzułmanie. Swoją narodową 
przynależność i tożsamość Bośniacy wykazali i potwierdzili w spisach ludności w latach 
1971, 1981, 1991. Nazwa Muzułmanin w pierwszej kolejności wynikła ze złożonej historii 
politycznej Bośni i Hercegowiny, także na ogół z celowego manipulowania muzułmanami na 
południowosłowiańskim terenie i ich wyznaniową i etniczną czy też narodowościową 
przynależnością przez różne grupy interesu, zarówno wewnątrz, jak i spoza Bośni.” (16).

W czasie rozpadu byłej Jugosławii w 1989/1990 roku aktualizuje się użycie nazwy Bošnjak. 
W szerokim spektrum różnorodnych politycznych i kulturalno-duchowych orientacji partii 
politycznych, innych grup społecznych i politycznych ruchów, które powstały w wyniku 
rozpadu Związku Komunistów Jugosławii, artykułuje się i rozwija bośniackość (bošnjastvo) 
w różnych politycznych, historycznych, filozoficzno-socjologicznych, artystycznych i innych 
intelektualnych rozprawach. Częstotliwość użycia nazw Bošnjak i Bošnjaci dla narodowego 
określenia bośniackich muzułmanów, zaczyna się wraz ze zbrojna agresją na Bośnię i 
Hercegowinę w kwietniu 1992 roku, z niebywałym ludobójstwem na Bośniakach i wraz ze 
zorganizowanym zbrojnym oporem. „Na Drugim Bośniackim posiedzeniu Sejmu 28 września 
1993 roku w Sarajewie w wyniku plebiscytu przyjęto nazwę Bonšjak. Zostało to 



potwierdzone przez porozumienie w Dayton i zwarte w Konstytucji Bośni i Hercegowiny z 21 
listopada 1995 roku.” (17).

2. Powstanie i rozwój bośniackiego bytu państwowego.

„ Bośnia, jak wykazano w najnowszej literaturze historycznej, była, bez wątpienia, 
najstarszym południowosłowiańskim państwem wczesnofeudalnym”(27), oddalona od 
ówczesnych centrów cywilizacyjnych wschodu ( Konstantynopol) i zachodu (Rzym), więc ich 
ekonomiczne, polityczne i kulturalne wpływy wolno przybywały i były słabo odczuwane. 

2.1. Bośniacka herezja: bogomili i Bośniacki Kościół

Autor słusznie pyta: „Czy bośniacka wersja chrześcijaństwa w tym swoim samozaparciu 
kształtowała polityczne pojęcie średniowiecznej bośniackości i państwa bośniackiego czy 
Bośnia jedynie wykorzystała bogomilizm lub patarenizm jako środek do stworzenia własnej 
państwowej samodzielności i pewnej szczególnej duchowości? Różne dualistyczne nauki 
obecne są w prawie wszystkich częściach Bałkanów przez całe średniowiecze. Ten 
‘bałkańsko-słowiański protestantyzm’ miał swoje głębokie socjalno-etyczne korzenie, ale 
jedynie w Bośni odegrał polityczną rolę. Herezja w Bośni, bez wątpienia, była środkiem 
polityki państwowej, ale w żaden sposób nie można jej odmówić duchowego wymiaru i 
decydującego wpływu na życie bośniackiego człowieka.”(35). W czasach władzy bana 
Kulina, „wielkiego bana”, „szlachetnego i silnego męża”, jak w swoich relacjach z 1203 roku 
nazywa go papieski wysłannik Ivan de Kazamaris, państwo bośniackie rozciągało się od 
Driny do Grmecu, wraz z rejonami: Bośnią, Usorą, Soli i Dolnymi krajami nad Saną. W tym 
czasie pojawiają się pierwsze wzmianki o powstawaniu i szerzeniu się heretyckich nauk w 
Bośni, które nabrały takiego rozmachu, że przyjął je również sam ban Kulin ze swoja rodziną, 
krewnymi i z ponad dziesięcioma tysiącami chrześcijan. O tym jako pierwszy zawiadomił 
papieża Innocentego III w 1199 roku zecki książę Vukan, starszy syn wielkiego żupana 
Raszki Stefana Nemanji. Papież już w 1200 roku wysłał list do króla węgierskiego Emerika z 
prośbą o interwencję przeciwko heretykowi w Bośni. Emeryk przyjął papieski apel, 
zmotywowany możliwością urzeczywistnienia swych politycznych aspiracji względem Bośni. 
„od tego się zaczęła bliska współpraca między kurią rzymską i królestwem węgiersko-
chorwackim oraz różnymi władcami z rodu Namanjiciów i ich prawosławnej cerkwi świętego 
Sawy we wspólnej walce przeciw heretyckiej Bośni, a w rzeczywistości przeciw jej 
niezależności i samodzielności. Był to początek współpracy między mieczem a krzyżem czy 
też chrześcijaństwem, która przez całą historię Bośni nie zostanie przerwana, gdy dochodzi do 
głosu kwestia bośniackich heretyków, niezależnie, czy są to ‘patareni’ lub ‘babuni’ czy 
muzułmanie.” (33) Mądry i ostrożny ban Kulin prawidłowo ocenił, że Bośni grozi wojna 
krzyżowa, więc w kwestii wiary przystał na wszystko, czego zażądała rzymska kuria. Poprosił 
papieża, aby przysłał swojego wysłannika, który by jego i jego ludzi skierował na sprawy 
wiary. Papież w odpowiedzi przysłał do Bośni swojego wysłannika Ivana de Kazamarisa. „On 
według otrzymanych wskazówek miał postąpić tak, jak we wcześniejszych misjach, czyli w 
czasie tępienia katarów i patarenów we Włoszech i Francji, co oznaczało, że najpierw postara 
się skierować heretyków ‘na drogę prawdy’, a jeśli to nie dojdzie do skutku, wówczas postąpi 
według zarządzeń papieża , co oznaczało użycie siły.” (34). 

Papieski wysłannik przybył do Bośni z początkiem kwietnia 1203 roku. Na Bilinskim Polu 
pod Zenicą odbyło się zgromadzenie z udziałem zwierzchników chrześcijańskich, bana 



Kulina, jego oficerów i ludem. Ban Kulin i zwierzchnicy Bośniackiego Kościoła 8 kwietnia 
1203 roku podpisali akt o odrzuceniu swoich heretyckich nauk i praktyk. >to odrzucenie, w 
rzeczywistości okazało się pozorem, taktycznym posunięciem bana Kulina, wykonanym w 
celu samoobrony przed wojną krzyżową. Bośniaccy chrześcijanie opierali się zewnętrznym 
naciskom na różne sposoby. „Wyjątkowe historyczne okoliczności w Bośni umożliwiły 
bośniackim chrześcijanom stworzyć silny korzeń i rozwinąć się w wielką moralną siłę, za 
pomocą której przez prawie trzy stulecia będą stawiać opór wszystkim naciskom, które są 
czynione zarówno z zachodu, jak i ze wschodu.” (35).

Po doniesieniach z Bośni, że ban Matej Ninoslav ponownie przystał do heretyków i, że jego 
ruch objął sąsiednie ziemie, szczególnie Slawonię, papież powtórnie wezwał do 
poprowadzenia wojny krzyżowej przeciw Bośni. Wojna rozpoczęła się w 1235 roku i, z 
przerwami, trwała trzy lata. Wojna krzyżowa, zainicjowana w celu wytępienia heretyków, 
zjednoczyła w walce obronnej z  krzyżowcami najbardziej znaczące podmioty państwa 
bośniackiego- krajowy kościół, szlachtę, chłopów i władcę. Krzyżowcom stawiano silny opór. 
Możnowładztwo, zorganizowane klasowo, jako polityczny podmiot średniowiecznej Bośni 
oraz urządzony w szczególny sposób Bośniacki Kościół dzięki świadomości swoich 
interesów odgrywały znaczącą rolę w etnicznym rozwoju i kształtowaniu Bośni. „Przede 
wszystkim szlachta i kościół były nosicielami państwowej nazwy Bośni i Bośniaka (Bosnjana 
i Bosnjaka) i strażnikami swoich praw, swojego terytorium odrębności i wspólnoty. Z 
samoświadomości  i świadomości własnych interesów wynikała także świadomość znaczenia 
własnego terytorium szerzenia ich nauczania. Takie odczucia stanowiły korzeń bośniackiego 
patriotyzmu i ewolucji bośniackiej tożsamości etnicznej. (...). U podstaw zróżnicowanego 
etnopolitycnego rozwoju Bośni leży jej osobliwy kościół i istotne różnice w stosunku do 
kościoła rzymskokatolickiego i serbskiej cerkwi prawosławnej.” (45).

Gdy „pół wieku dominikańskiej misjonarskiej i inkwizytorskiej pracy przy wykorzenianiu 
bośniackiej herezji nie przyniosło rezultatów, król Stefan Dragutin (...) zażądał od papieża, 
aby dominikanie zostali zastąpieni franciszkanami” (47). Papież przyjął i zrealizował tę 
inicjatywę, jako „pierwszy warunek możliwego sukcesu w walce z bośniackimi heretykami 
uznał znajomość języka środowiska, w którym działali” (47). Według pewnych, 
prawdopodobnie przesadzonych szacunków, „franciszkanie w ciągu około 120 lat pracy 
misjonarskiej, od 1339 do 1463 roku, nawrócili w Bośni na katolicyzm ‘ponad 500 000 
wyznawców bogomilizmu’, co stanowiło ‘ponad cztery piąte ludności ówczesnego państwa 
bośniackiego” (49). „Serbska Cerkiew Prawosławna zawsze utrzymywała wyraźnie 
nieprzyjacielski stosunek do bośniackich chrześcijan i ich organizacji wyznaniowej” (52). 
Zarówno kościół katolicki, jak i prawosławna cerkiew nie odrzucały metod siłowych wobec 
heretyków, gdy było jej to na rękę. W rejonie Huma stopniowe nawracanie bośniackich 
chrześcijan na prawosławie odbywało się stosunkowo pokojową drogą, „podczas gdy w 
połowie XV wieku w częściach Podrinja prawosławie wprowadzano za pomocą siły i 
prześladowań heretyków.” (53).

Prawie wszystkie dzieła i różne przyczynki o Bośniackim Kościele wydane po Božidarze 
Petranoviciu (Bogomili, kościół bośniacki i chrześcijanie, 1867) i Franju Račkim (Bogomili i 
patareni, 1867) mają wyraźnie polemiczny charakter. „Jest to zrozumiałe, gdyż kwestia 
Bośniackiego Kościoła wkracza we wszystkie mity narodowe i związane z nimi 
nacjonalistyczne ideologie i uprzedzenia, które powstały i istnieją w centralnej części 
słowiańszczyzny południowej.  Procesów, które objęły Bośnię po zniszczeniu jej 
średniowiecznego państwa, czyli szerzenie się islamu i kształtowanie bośniackiego etnosu, 
nie można wyjaśnić ani zrozumieć bez wyjaśnienia charakteru i roli Bośniackiego Kościoła, 



który został uznany jako ‘osobliwy bośniacki fenomen, leżący w samym sercu bośniackiej 
narodowości” (84),  Według Franja Račkiego „Bośniacki Kościół jest odgałęzieniem 
bogomilizmu, które, jako nauczanie i ruch zapoczątkował w X wieku pewien bułgarski 
duchowny imieniem Bogumił” (86). Rački i jego zwolennicy ukazali całościowy obraz 
Bośniackiego Kościoła jako organizacji różniącej się od kościołów w okolicznych krajach, z 
własnymi przywódcami, organizacją i teologią. M. Krleža o zainteresowaniu F. Račkiego 
bogomilizmem mówi: „Że przynajmniej zagrzebski kanonik jako jedyny czuł bogomiłów, jest 
to jeden z naszych paradoksów” (Krleža, 1977:328). I dalej: „Rački. Franjo Rački. Jeden z 
naszych historycznych prekursorów: bogomilizm. Bogomili byli pierwszymi, którzy na tym 
terenie zajmowali się swoją własną polityką, a to musiał nam wyjaśnić i pokazać pewien pop. 
Wszystko zostało odkryte zaledwie wczoraj. Dopiero pisze się chorwacka historia. Wszystko 
jest wciąż na bardzo nędznym, bełkotliwym barbarzyńskim początku” (Krleža, 1977:17). 
„Bogomilska teoria Franja Račkiego cieszyła się przez całe stulecie popularnością i 
wiarygodnością, gdyż uważano, że automatycznie i logicznie wyjaśnia dwie inne złożone 
kwestie historii Bośni. Pierwsza to masowe przyjmowanie islamu, a drugie- ‘tajemnica’ 
bośniackich kamieni nagrobnych. Uważano, że bogomili, zmęczeni ciągłymi 
prześladowaniami przez katolików i prawosławnych, gładko, od razu po przybyciu Turków 
osmańskich masowo przyjęli islam. Jednak na początku zgłębiania osmańskich ksiąg 
podatkowych w latach pięćdziesiątych, teoria ta łatwo upadła, choć wciąż jest popularna 
wśród laików i historyków-amatorów” (90). Nie ma godnych zaufania znaków ani danych o 
przyłączeniu się do Turków przywódców i członków Bośniackiego Kościoła. „W istocie, fakt, 
że żaden z trzech kościołów na terytorium Bośni nie miał silnego oparcia wśród bośniackich 
chłopów, umożliwił masowe przyjęcie islamu. Pewnym jest, że islam przyjęli wyznawcy 
wszystkich trzech religii w Bośni. Podsumowując, liczne przechodzenie na islam Bośniaków 
w pierwszym stuleciu po upadku państwa bośniackiego było wynikiem dynamizmu nowej 
religii, a nie jakiejś skłonności do zmiany wiary wskutek wyznawania heretyckich nauk, jak 
często się myśli i pisze.” (91-92). Bogomilizm nie wyjaśnia także zagadki  kamieni 
nagrobnych. „Jak przyjął Noel Malcilm, bogomilizm obejmował także Bułgarię, Trację i 
Macedonię, nie ma tam jednak podobnych kamieni nagrobnych. Poza tym, na wielu takich 
kamieniach wykuty jest krzyż, który był odrzucany przez bogomiłów. Największa ilość 
kamieni nagrobnych zachowała się w Hercegowinie i pochodzi z końca XIV i początku XV 
wieku, gdy większość ludności bośniackiej przeszła już na katolicyzm lub prawosławie. Stąd 
dziś w nauce przyjmuje się, że motywy na kamieniach ‘nie przynależą do jednego języka 
dekoracyjno-obrazkowego’. Na kamieniach tych można spotkać wiele różnorodnych 
motywów i symboli, od pogańskich do chrześcijańskich, heretyckich, wojennych, cechowych 
i innych.” (90). Kościół bośniacki odgrywał podwójną i sprzeczną rolę. Jego związek ze 
szlachtą był jedną z kluczowych przyczyn słabości władzy centralnej, a także wyrażania 
tendencji partkularystycznych w feudalnej Bośni. Z drugiej strony, jako heretycki i 
polityczno-ideowy czynnik w walce z papiestwem, królestwem węgiersko-chorwackim, 
możnowładcami, a także z władcami serbskimi, reprezentującymi katolicyzm czy też 
prawosławie, znacznie przyczynił się do budowania bośniackiej niezależności państwowej i 
do obrony przed nieprzyjaciółmi z zewnątrz.  

2.2. Okres rządów osmańskich

W czasie i po podboju Bośni przez Turków, w wyniku wspomnianych okoliczności, 
stopniowo zaczęła powstawać skomplikowana w swej strukturze i kształcie, ale jednolita 
wspólnota muzułmańska. Autor mówi o tym w skrócie: „Bośniacka wspólnota czy też 
społeczność muzułmańska ukształtowała się w szczególną formę wspólnoty, która w całości 
związana była z islamskim państwem tureckim, za pośrednictwem którego Bośniacy stali się 



muzułmanami i w ten sposób ściśle związali swoje losy z tym państwem. Za pośrednictwem 
islamu, który stanowił dźwignie ideową (religijno-ideową i szerzej, kulturalno-duchową 
orientację, F.N.) państwa osmańskiego, Bośniacy zaadaptowali jednolitą polityczną ideologię, 
a także weszli w jednolity krąg kulturowy.” (128). Na tej podstawie formował się na terenie 
Bośni naród bośniacki ze swoimi mniej lub bardziej rozpoznawalnymi politycznymi i 
kulturalno-duchowymi interesami, a także z wartościowymi orintacjami. „Bośniacki naród 
jeszcze od czasów średniowiecznych i początków okresu osmańskiego miał strukturę 
klasową. >Tworzyli ją spahijowie, duchowna inteligencja (ulema), warstwy mieszczańskie, 
wolni i zależni chłopi (raja)” (128) Proces przyjmowania islamu w Bośni, jego stopniowość i 
dynamikę można śledzić przede wszystkim na podstawie tureckich dokumentów 
podatkowych, do studiowania których przystąpiono dopiero po1945 roku. (139). „Źródła te 
pokazują, że proces przyjmowania islamu w Bośni trwał 250 lat” (139-140). Można 
powiedzieć, że „nie religijne, lecz polityczne powody zbliżyły chrześcijan do Turków, jako 
przedstawicieli islamu’ (150).  W okolicznościach prześladowań i gwałtownego 
katolicyzowania członków Bośniackiego Kościoła w Bośni trzeba było wybrać między 
grubiańskimi katolickimi kampaniami prozelitystycznymi dwóch ostatnich bośniackich 
królów a Turkami i ich zwycięskimi rządami. Szerzenie się islamu w Bośni jest ściśle 
związane z powstawaniem i rozwojem miast, które były ośrodkami całej działalności 
gospodarczej, a szczególnie handlu, rzemiosła oraz zaspokajania wszystkich indywidualnych i 
społecznych potrzeb mieszczaństwa. W większych miastach, oprócz oberży, domów 
zajezdnych, gospód, licznych sklepów, różnorakich cechów rzemieślniczych, istniały również 
sukiennice. Wszystkie te gospodarcze i kulturalni-duchowe okoliczności umożliwiały 
szerzenie się islamu. Niektórzy historycy próbowali dowieść metodami naukowymi tezy, iż 
przyjmowanie islamu w Bośni miało bezpośredni związek z zachowywaniem własności 
ziemskich. Wykazali, że w organizacji agrarnej, osmańska Bośnia w istocie pozostała 
feudalnym, w większości rozdzielonym na kawałki krajem, tak, jak za czasów 
Kotromaniciów. Tezę tę obala Imamović, zaznaczając, między innymi, że takie starania 
„ukazują braki w znajomości charakteru i natury osmańskiej organizacji wojenno- 
administracyjnej i rolnej. Każdy bośniacki szlachcic, który włączał się w ten system, jako 
użytkownik folwarku (timaru) i majątku lennego (spahiji), większa część roku spędzał na 
aktywnej służbie wojskowej jako żołnierz –kawalerzysta.” (154). Oznacza to, że żył ze swojej 
najczęściej ciężkiej pracy. Szlachcic, który zdecydował się na przyłączenie do systemu 
timarów nie był zobowiązany  do przyjęcia islamu (154).  Na nieuzasadnione twierdzenie o 
szerzeniu wiary muzułmańskiej przy pomocy siły odpowiedział także, jeszcze w 1940 roku 
Vladislav Skarić. Na podstawie „źródeł ustalił, że ‘błędnym jest myślenie, że na Półwyspie 
Bałkańskim islam został wprowadzony gwałtownie, przemocą’.  Fakt ten Skarić popiera 
jednym logicznym, bardzo oczywistym argumentem, ‘że XIX wiek nie zastał ani jednego 
prawosławnego chrześcijanina, cerkwi czy monastyru, gdzie islam byłby wprowadzony przez 
rygor państwowy.’ Islam szerzyły ‘warunki i ludzkie okoliczności’.” (168) Według 
stanowiska autora, każdy wysiłek, aby dla faktu masowego przyjmowania islamu w Bośni 
znaleźć jakieś rzekomo historyczne wytłumaczenie, skierowany jest w pierwszym rzędzie na 
nieautochtoniczność i negowanie Bośniaków. W warunkach społecznych sprzeczności tego 
okresu „pod koniec XVII wieku na obszarze Metohiji, na wschodzie, od Liki na zachodzie 
oraz od Slowenii, na północy, do Dalmacji, na południu kształtowała się wielka, gęsta 
aglomeracja ludności muzułmańskiej, słowiańskiego pochodzenia i posługującej się 
słowiańskim językiem. W państwie osmańskim ludność tę w sensie językowym, etnicznym i 
politycznym uważano za Bośniaków, czy też bośniacki naród.” (180)

2.2.1. Ruch na rzecz autonomii Bośni



Na przełomie XVIII i XIX wieku między Bośniakami pojawiają się nawarstwienia i bunty na 
gruncie społecznym i politycznym. Jeszcze w pierwszej połowie XVIII wieku pojawiła się 
instytucja ajanluka, jako nowa forma funkcjonowania lokalnej administracji w państwie 
osmańskim. Buntowali się przede wszystkim ajani (wójtowie) i kapetanowie, będący zarówno 
feudalnymi właścicielami wielkich majątków ziemskich, jak i przedstawicielami władzy 
lokalnej, przeciw ogłoszonym reformom administracyjnym i wojskowym. Obok nich, 
buntowali się także janczarzy w miastach, szczególnie w Sarajewie. „Wymyślone i 
przedstawione reformy administracyjne i wojskowe czyniły zbędnymi zarówno janczarstwo 
jak i instytucję ajanluku” (334). Kapetanowie i ajani spotkali się w Tuzli pod koniec stycznia 
1831 roku i ustalili, że nie przyjmą reformy tylko stawią opór, szczególnie formułowaniu 
nowych wojsk, narzuceniu nowych podatków i odstąpieniu okręgu podrińskiego Serbii. Za 
swojego przywódcę wybrali 5 lutego 1831 roku Huseina-kapetana Gradašćevicia. Po starciu z 
tureckim wojskiem, 18 lipca 1831 pod Kocanikiem, w czasie którego Husein-kapetan odniósł 
wielkie zwycięstwo, pozostali ajani ogłosili go bośniackim wezyrem.”(...), według A.S. 
Aličicia, w Sarajewie 12 września 1831,” (335), autonomia Bośni zostaje oficjalnie 
proklamowana i publicznie obwieszczona. Zaledwie osiem miesięcy później 31 maja 1832 
roku wojska tureckie z pomocą kilku hercegowińskich ajanów, z Ali-agom Rizvanbegoviciem 
i Smail-agom Čengiciem na czele przyniosły znaczną klęskę Husein-kapetanowi i jego 
zwolennikom pod Sarajewem. W wyniku tej klęski ruch Husein-kapetatana Gradašćevicia na 
rzecz autonomii Bośni ostatecznie upadł. Jednak Gradašćević jako pierwszy nadał ruchowi 
ogólnobośniacki charakter i w dużej mierze odniósł sukces. Oprócz kilku hercegowińskich 
ajanów, przystała do niego cała Bośnia, włącznie z Sandżakiem. Vuk Karadżić w liście do 
Jerneja Kopitara, datowanym na 18 czerwca 1832 w Zemunie, streścił ówczesną sytuację w 
Serbii i Bośni jednym zdaniem: ‘w Serbii wszystko po staremu, a sułtan Bośniaków poskromi 
sam’ (337). Husei-kapetan za pośrednictwem swojego osobistego powiernika, ojca Ilije 
Starčevicia, utrzymywał związki z władzami sąsiedniej Austrii, których poparcie starał się 
sobie zapewnić. Ale Austria ‘w swojej samolubności nie chciała znać Bośniaków’ (337). 
Bardzo istotnym, jeśli nie najistotniejszym kulturalnym nurtem drugiej połowy XIX wieku 
jest pojawienie się wśród Bośniaków współczesnego drukarstwa, prasy i dziennikarstwa jako 
profesji. Pod koniec maja 1866 roku zaczęła pracę pierwsza współczesna drukarnia w 
Sarajewie. W niej od 1866 roku do okupacji 1878 roku drukowano, równolegle w języku 
tureckim i bośniackim, oficjalny tygodnik Bosna. W ciągu 13 lat wydawania Bosny 
redagowali ją Mustafa Refet Imanović, Salih Biogradlija, Nurrudin Kurtcehajić i Kadri 
Carigradlija, składacz tekstu tureckiego w tygodniku. Oprócz oficjalnej Bosny, wkrótce w 
Sarajewie pojawiło się pierwsze prywatne bośniackie pismo, Sarajevski cvjetnik, którego 
wydawcą i redaktorem był Mehmed Sacir Kurtcehajić (341). 

2.3. Okres austro- węgierski

Okupacja Bośni i Hercegowiny w 1878 roku i przybycie Austro-Węgier do BiH był dla 
Bośniaków wielkim historycznym zwrotem i nieznanym wyzwaniem- przejście z jednego 
kręgu cywilizacyjnego w drugi, z całkowicie różną kulturą i sposobem życia, co wywołało 
dramatyczne i fatalne skutki w życiu ludności. Jednym z takich zjawisk było wysiedlenie do 
Turcji, czego przyczyny były różnorakie. Liczba wysiedlonych Bośniaków w ciągu 14 lat 
austro-węgierkich rządów waha się od 61 114 przesiedleńców, według oficjalnych danych 
austro-węgirskiej władz do 300 000, jak podaje publicystyka (371). Po aneksji BiH w 1908 
roku rozpoczęło się masowe wysiedlanie Bośniaków z BiH do Turcji. Tylko w 1910 roku 
ilość wysiedleńców osiągnęła liczbę 17 018. „Niektórzy współcześni nie oskarżali o akcje 
wysiedleńcze jedynie Austro- Węgier, ale także Turcję, która w tym czasie dawała powody do 



emigracji”, starając się, „aby na granicach Serbii, Bułgarii i Grecji osiedlili się muzułmanie z 
Bośni i wschodniej Rumelii w celu utrzymania równowagi z tamtejszym elementem 
prawosławnym.” (431). Bośnia w tym czasie była wystawiona na silne nacjonalistyczne 
wpływy, od skutecznego izolowania których, w znacznej mierze, zależała obecność 
Monarchii w tym kraju. Po przejęciu rządów nad Bośnia i Hercegowiną, Kállay „odchodząc 
od tolerancji religijnej i szanowania równości” próbował wśród rodzimej ludności rozwinąć i 
umocnić uczucie bośniackiej wyjątkowości, czy też ducha narodowego. W ten sposób 
bośniackość pod koniec lat osiemdziesiątych została scharakteryzowana jako „polityczna idea 
z obcymi symbolami (herb i flaga), ostro atakowana w serbskiej i chorwackiej prasie i 
publicystyce” (374). 
 W wewnętrznym życiu kraju, bośniackość zaczęła być jasno wyrażana na początku lat 
dziewięćdziesiątych. Już w połowie 1891 roku Mehmed-beg Kapetanović-Ljubusak zaczął 
wydawać czasopismo Bosnjak. Pierwszy numer Bosnjaka ukazał się 2 lipca 1891 roku. 
Programowa orientacja pisma miała polegać na „krzewieniu oświaty wśród narodu, 
zwalczaniu przesądów o Bośniakach i zbliżaniu ich do cywilizacji europejskiej” (377). Dla 
Bosnjaka elementami identyfikacji narodowej jest język i słowiańskie pochodzenie, a 
czynniki, które odróżniają Bośniaków od pozostałych narodów to klimat, lokalne obyczaje i 
wiara. Według Bosnjaka „Serbowie i Chorwaci są sąsiednimi narodami z którymi należy żyć 
w zgodzie i miłości, jeśli tylko oni zostawią Bośniaków w spokoju i nie będą narzucać im 
swojej nazwy” (379) „Bośniackość może być także traktowana jako możliwość przewagi 
wyznaniowego składu narodowościowego w Bośni i Hercegowinie. Tymczasem, ani jeden z 
przedstawicieli bośniackości nie nadawał tej nazwie takiego znaczenia. Także w piśmie 
Bosnjak na początku znaczenie bośniackości było bardziej iluzją i odzwierciedleniem 
austriackiej polityki państwowej niż własnym przekonaniem. Dla Bosnjaka, i mimo jego 
wąskiej pozycji w społeczeństwie, bośniackość jest przede wszystkim, możliwością 
samoidentyfikacji narodowej muzułmanów i wyłącznym środkiem do obrony ich odrębności” 
(382-383).

2.3.1. Bośniacki ruch autonomiczny

Na przełomie XIX i XX wieku rozpoczęła się wojna Bośniaków o religijną i vakufsko-
mearifską autonomię. „Podstawowa bośniacka kulturalno- polityczna działalność tego okresu 
dotyczyła pracy i pozycji vakufów (muzułmańskich fundacji), jako głównych źródeł, 
finansujących utrzymywanie szkół i innych instytucji mearifskich i muzułmańskich, które 
nadawały ramy i wypełniały treścią ówczesne życie Bosnjaka”. (386) Walka o autonomię 
rozpoczęła również stopniowy proces współczesnej politycznej organizacji Bosnjaka. Wraz z 
początkiem tej walki pojawia się także bośniacko- serbska polityczna współpraca. Trwała ona 
ponad rok i przejawiała się podczas szeregu wspólnych akcji politycznych. Serbowie 
zaproponowali przedstawicielom bośniackim szkic umowy o politycznej współpracy, w której 
na pierwszym miejscu znajdowała się autonomia polityczna dla BiH pod zwierzchnictwem 
sułtana. Umowa nie została podpisana przez stronę bośniacką z powodu braku porozumienia 
w sprawie rozwiązania kwestii agrarnej, a także z powodu wniosku strony serbskiej, aby 
„język BiH oficjalnie nazywał się wyłącznie serbski oraz, żeby napisy w komunikacji 
publicznej, szkołach i organach państwowych były pisane wyłącznie cyrylicą” (395). W 
drugiej fazie walki o autonomię BiH (1905-1909) wysunęła się grupa właścicieli majątków 
ziemskich. Założyli oni, że zostaną spełnione ich żądania w sprawach agrarnych oraz, że 
przejmą dowodzenie w ruchu autonomicznym. Na początku grudnia 1906 roku na spotkaniu 
bośniackich przywódców w Slawońskim Brodzie założono Muzułmańską Narodową 
Organizację ( Muslimanska narodna organizacija- MNO). Większość uczestników spotkania 
domagała się, aby walka o autonomię, wraz z walką o religijną i vakufsko- mearifską 



autonomię, rozszerzyła się na kwestię swobód politycznych i uregulowanie stosunków 
agrarnych. Zachęcona przywróceniem do życia 24 lipca 1908 roku liberalnej konstytucji 
Midhada-paszy z 1876 roku przez przedstawicieli rewolucji młodotureckiej,  muzułmańska i 
serbska narodowa organizacja 7 września 1908 roku wysunęła żądanie, aby BiH jako część 
składowa państwa osmańskiego otrzymała własną konstytucję. Obok Muzułmańskiej 
Narodowej Organizacji istniała dość heterogeniczna grupa tzw. „postępowych 
Muzułmanów”, jak sami się określali. Byli to szanowani obywatele, zwolennicy reżimu, 
między którymi wyróżniali się burmistrz Sarajewa Esad ef. Kulović i tesanjski kupiec i 
bankier Adem-aga Mesić oraz kilku niezależnych intelektualistów, wśród których najbardziej 
znaczący był Safvet-beg Basagić. Walczyli oni o utrzymanie narodu bośniackiego w BiH i 
ochronę, przede wszystkim ich obywatelskich interesów. Oprócz ruchu na rzecz autonomii 
BiH, działał w tym czasie inny ruch „o czysto kulturalnym charakterze”. „Jego 
przedstawiciele założyli w 1900 roku pierwsze bośniackie czasopismo literackie Behar, 
utworzyli stowarzyszenie wsparcia Gajret, towarzystwo sportowe El-kamer, Klub Bośniacki, 
więcej czytelni i stowarzyszeń abstynenckich, Islamską Drukarnię Akcyjną, pismo Ogledalo, 
pierwszą muzułmańską spółdzielnię rolniczą we wsi Sijama pod Maglajem, w końcu powiat 
Tesanj itd.” (410). Wykonali szereg prac, które w historii narodów środkowoeuropejskich 
zazwyczaj nazywane są „kulturowym” lub „narodowym odrodzeniem”.  Koncepcja 
bośniackiego odrodzenia kulturowego miała na celu „rozbudzić i umocnić w narodzie 
świadomość o jego słowiańskim pochodzeniu i potrzebie zbliżenia się do Zachodu, ale przy 
równoczesnym zachowaniu islamskiej kultury, która była i pozostała jednym z istotnych 
komponentów bośniackiego bytu narodowego. Bośniacki grunt, słowiańskie pochodzenie i 
język oraz islam stanowią trzy zasadnicze elementy wytyczające bośniacką narodowość.” 
(410). Z tego również wynika pośrednicząca rola Bośniaków między zachodnią i wschodnią 
kulturą, której inicjatorzy i przedstawiciele bośniackiego odrodzenia będą  się konsekwentnie 
trzymać i praktycznie realizować w swoim czasopiśmie Behar. „Postępowi Muzułmanie” w 
1908 roku założyli Muzułmańską Partię Postępową, na czele której stanął Adem-aga Mesić. 
Poparła ona aneksje BiH, która została przegłosowana zaledwie półtora miesiąca po 
powstaniu partii. Pod kierownictwem Mesicia partia prowadziła wyraźnie prochorwacką i 
proreżimową politykę, za co była skrajnie niepopularna w  narodzie. „Prawdopodobnie z tego 
powodu 31 stycznia 1910 roku, tuż przed pierwszymi wyborami parlamentarnymi, 
Muzułmańska Partia Postępowa zrewidowała swój program, publicznie odżegnując się od 
prochorwackiej orientacji i przyjmując nazwę Niezależna Partia Muzułmańska (Muslimanska 
samostalna stranka –MSS)” (417). Bośniacki ruch autonomiczny „powstał z głębokich 
wewnętrznych potrzeb narodu i jest rezultatem faktu, że życie Bośniaków wciąż toczyło się w 
ramach tradycyjnych ustaleń, w których w czasie okupacji 1878 roku ich prawa zostały 
ograniczone, a egzystencja i niektóre podstawowe ludzkie potrzeby zagrożone.” (396) 
Przykładowo przy następujących politycznych, i nie tylko, zmianach Bośniacy byli świadomi, 
że muszą jaśniej i silniej rozwijać i wyrażać swoje narodowo- polityczne aspiracje. 
„Przywództwo polityczne w końcu odważyło się otwarcie powiedzieć narodowi, że jedynym 
wyjściem jest przyjęcie europejskiego stylu życia przy równoczesnym zachowaniu własnej 
narodowej bośniackiej tradycji(...). Serif Arnautović  w liście otwartym do Muzułmanów na 
Bałkanach, który ukazał się w pierwszym numerze nowego czasopisma o symbolicznej 
nazwie Vakat 2 stycznia 1914 roku, radzi to wszystkim muzułmanom, którzy weszli w skład 
różnych państw bałkańskich i przypomina im, że Bośniacy mają w tym względzie 30 lat 
doświadczenia” (455). Wojny bałkańskie poprzedziły Pierwszą Wojnę Światową. W 
pierwszej wojnie bałkańskiej sojusznicy obalili „europejską Turcję”. W czasie drugiej wojny 
bałkańskiej Turcji przypadło Edirne i wschodnia Tracja, tak więc zdołała utrzymać status 
kraju europejskiego. 



 


