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Сажетак
Желимодаовајрадбудеједанскромандоприносупо
знавању са првим контактима Јужних Словена са
исламом,аистовременоидаподсетинанепостојање
билокаквевезесакаснијомисламизацијомуосманском
периоду.Историјскојнауцисупознатинекиизвориу
везисапојавомисламамеђуСловенима,апосебноЈу
жнимСловениманаБалкануиЈугоисточнојЕвропи.
Арапски,заправоисламскимисионарисускороуисто
времеширилисвојуверукадаихришћански.Међутим,
ЈужниСловени су се опредељивали за примање хри
шћанстваизВизантијеилисаЗапада,зависноодто
гакомесубилиближиипотчињенији.Ионипоједин
циилигрупекојесуприхваталиисламсукаснијебили
протерани или су постепено прешли у хришћанство
билоуисточноилиправославноиузападноиликато
личко.СвесетодогађаломногопреосвајањаБалка
наодстранеОсманлија.Муслиманиизпериодатур
скеокупацијенисуниукаквојвезииконтинуитетуса
онимреткиммуслиманимаизпредтурскогдоба.
Кључне речи: Јужни Словени, хришћанство, ислам,
муслимани, Бугари,Сакалибе,Калесије, Балкан, Тур
ци,Османлије.

Mа ло се за са да зна о то ме да ли је и ко ли ко је по ја ва исла-
ма на До њем Ду на ву и не ким де ло ви ма Ју жне Угар ске и 

Ја дран ског при мор ја ути ца ла на ду хов ни жи вот Ју жних Сло ве на 
од 9. до кра ја 13. ве ка. Ни смо си гур ни ни ка да су они пр ви пут 
оства ри ли кон такт са но вом мо но те и стич ком ре ли ги јом. Не ка са-
зна ња го во ре да се то до го ди ло мно го ра ни је не го што је то би ло 
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мо гу ће за не ке дру ге европ ске на ро де. До ду ше, та пр ва са зна ња 
су углав ном пу то пи сна, уз гред на или фраг мен тар на и по ти чу из 
ви зан тиј ских и арап ских из во ра. Та се са зна ња од но се на пе ри од 
знат но пре тур ско-осман ских осва ја ња Бал кан ског по лу о стр ва. На-
ши да на шњи му сли ма ни су по том ци хри шћан ског ста нов ни штва 
ко је су Осман ли је за те кли у на шим зе мља ма. Тих му сли ма на ни-
је би ло пре тур ских осва ја ња, тј. до по след њих де це ни ја 14. ве ка. 
Ти пр ви му сли ма ни су не ста ли са ју жно сло вен ских про сто ра и не 
по сто ји кон ти ну и тет са му сли ма ни ма ко ји су се по ја ви ли по сле до-
ла ска Ту ра ка-Осман ли ја.1) Исто риј ски зна чај тих пр вих кон та ка та 
му сли ма на са Ју жним Сло ве ни ма на Бал ка ну је ве о ма ма ли. Осво-
јив ши зе мље на Бал ка ну Осман ска др жа ва је би ла кључ ни фак тор 
у ши ре њу исла ма на Бал ка ну и це лој Ју го и сточ ној Евро пи, па та ко 
и у на шим зе мља ма. 

О исла ми за ци ји и на шим му сли ма ни ма из пе ри о да тур ске вла-
да ви не по сто ји до ста обим на на уч на, али и по ли тич ки усме ре на 
ли те ра ту ра, јер су том фе но ме ну ве о ма че сто исто ри ча ри, а би ло 
је и оних ко ји ни су би ли про фе си о нал ни исто ри ча ри, при ла зи ли 
са по зи ци ја и ин те ре са на ци о нал ног ро ман ти зма и вер ског фа на-
ти зма.2)

 У вре ме ка да су сви Сло ве ни по сте пе но на пу шта ли па ган ство 
хри шћан ски ми си о на ри и са за па да и из Ви зан ти је су би ли ме ђу 
њи ма, али је би ло и арап ских ми си о на ра ко ји су ши ри ли ислам. 
Ви зан тиј ски и арап ски ми си о на ри су нај ви ше бо ра ви ли код Ис-
точ них и Ју жних Сло ве на ши ре ћи хри шћан ство и ислам. Бу га ри, 

1) Muhamed Hadžijahić, Islamibosanskohercegovačkimuslimani,Mešihat islamske zajed-
nice u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1991, 19, 21; Ејуп Мушовић, Муслимани Црне Горе, 
Краљево, 1997, 19.

2) Опширније видети: Халил Иналџик, Османско царство (класично доба 1300-1600), 
Београд, 1974; Милорад Екмечић, Дуго трајање између клања и орања, Београд, 
2008; Милисав Лутовац, Бихор и Корита, Београд, 1967; Adem Handži, Islamizacija 
Bosne i Hercegovine i porijeklo bosansko -hercegovačkih Muslimana, Sarajevo, 1990; 
Muhamed Hadžijahić, Islam i Muslimani Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1991; Šefko 
Omerbašić, Muslimani u Jugoslaviji, Sarajevo, 1978; Salem Ćerić, Muslimani srpsko-
hrvatskog jezika, Sarajevo, 1968; Tomas Arnold, Povjest islama (drugo izdanje), Sarajevo 
1990; Noel Malkolm, Bosna-kratka povijest, Sarajevo, 2011, Сима Ћирковић, Историја 
средњовековне босанске државе, Београд, 1964; Eјуп Мушовић, Муслиманско 
становништво Србије од пада Деспотовине (1459), Краљево, 1992; Eјуп Мушовић, 
Муслимани Црне Горе, Нови Пазар, 1997; Eјуп Мушовић,, Становништво сјеничког 
и тутинског краја, Београд, 1989; Olga Zirojević, Srbija pod turskom vlašću 1459-1804, 
Beograd, 2007; Olga Zirojević, Islamizacija na južn slovenskom prostoru, Beograd, 2012; 
Mustafa Memić, Muslimani-Bošnjaci Sandžaka i Crne Gore, Sarajevo, 1996; Недим 
Филиповић, Напомене о исламизацији Босне и Херцеговине, Сарајево, 1970; Салих 
Селмовић, Прилози прошлости Старе Рашке ,Ужице, 2013 и др.
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за пра во, Про то бу га ри, ко ји су жи ве ли око сред њег и до њег то ка 
Вол ге, већ у пр вој по ло ви ни 10. ве ка су у ве ћи ни би ли му сли ма ни. 
Ина че су Про то бу га ри та да има ли ве о ма жи ве тр го вач ке и дру ге 
ве зе са ара бљан ским тр гов ци ма. Зна се да је 921. го ди не на дво ру 
бу гар ског ка на Бал ту ва ра бо ра вио ди пло ма та и ми си о нар Ах мед 
ибн Фа длан.3) Он је про вео не ко ли ко го ди на и ме ђу Ру си ма оби ла-
зе ћи раз не обла сти о ко ји ма је оста вио ве о ма зна ча јан и углав ном 
по у здан днев ник у ко ји је за пи си вао сво ја за па жа ња. Днев ник је 
по знат под име ном Ри са ла (за пис о Ру си ма) и имао је ве ли ки зна чај 
за исто ри ју.4)

За вре ме ду гог бо рав ка јед не уче не арап ске ислам ске ми си је 
на дво ру Про то бу га ра њи хов вла дар Бал ту вар је при хва тио ислам 
па је до био но во име Џа фер Аб ду ла хов. Име Џа фер је узео по име-
ну во ђе те ми си је, а пре зи ме Аб ду ла хов да ва но је нај че шће они-
ма ко ји су би ли исла ми зи ра ни у пр вом ко ле ну ка ко би се из бе гло 
оче во прет ход но не му сли ман ско или не а рап ско име.5) Ве ли ки број 
Бу га ра је та да сле дио свог вла да ра и при хва тио ислам. У тур ско-
осман ској ад ми ни стра ци ји и мно го ка сни је за кон вер ти те је че сто 
упи си ва но но во име као Аб ду лах, Аб дул га фур, Аб дул ха јим, Хам за, 
Си нан, Му ха мед, Му ста фа, Али, Хи зр, Де мир, Шир мерд, Кур то, 
Ја хја и др. Би ло је и рет ких слу ча је ва да су за др жа ва на и ста ра пре-
ди слам ска име на и пре зи ме на.

Исто ри чар То мас Ар нолд на во ди да су Бу га ри на Вол ги би ли 
уве ли ко исла ми зи ра ни и пре 921. го ди не и да су они ши ри ли ислам 
ме ђу Ру си ма.6) Је дан ве ли ки део Бу га ра је под вођ ством ка на Аспа-
ру ха 680. го ди не пре шао до њи Ду нав и на се лио се из ме ђу пла нин-
ског вен ца Бал ка на и ре ке Ду на ва. У пр вој по ло ви ни 9. ве ка ме ђу 
њи ма је би ло и му сли ма на. Због то га је па па Ни ко ла I у свом пи сму 
Бу га ри ма, на пи та ње шта да ра де са ислам ским књи га ма, до слов но 
од го во рио: „ Ви питате шта треба учинити са безбожним књигама, 
које се, тврдите, налазе у вас, а примили сте их од Сарацена. 
Њих дакако треба чувати, јер као што je написано, зли разговори 

3) Нијаз Диздаревић (превео), „Путовање Ибн Фадлана , изасланика халифа Ал Муктадира 
у земље Турске, Хазара, Руса, Сакалиба и друге“, Књижевност, 1/1987, 108-131.

4) Владимир Ћоровић, Историја Срба I, Београд, 1989, 11-35; Георгије Острогорски, 
Историја Византије,Просвета, Београд, 1969.

5) На арапском Џафер значи мала река, а Абдулах роб божији (име оца посланика 
Мухамеда је било Абдулах).

6) Ševko Omerbašić, „Odnosi muslimana sa Slovenima prije turskih osvajanja Balkana i 
kontakti Južnih Slovena sa Arapima“,GlasnikislamskogstarješinstvauSFRJ, br. .4, Sara-
jevo, 1988, 358-369.
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кваре  здраво ћудоређе, па зато као штетне и богохулне предајте их 
огњу“.7) Бу га ри су на че лу са ка ном Бо ри сом 864. го ди не и то ком 9. 
ве ка при хва ти ли хри шћан ство (пра во сла вље) из Кон стан ти но по ља 
(Ца ри гра да).

Ара пи су те жи ли да осво је и Ца ри град па су по дру ги пут под 
ко ман дом вој ско во ђе Ме сле ма оп се да ли град чи та ву го ди ну да на 
(717-718). Фи лип Хи ти у ИсторијиАрапа пи ше да се то до го ди ло 
716-717. го ди не.8) Пре ма арап ским из во ри ма Ме сле ма је са вој ском 
про дро до Со лу на и Је дре на. Тај ње гов про дор је био пр ви арап-
ско-ислам ски су срет са Бал ка ном и до се ље ним Ју жним Сло ве ни ма 
ко јих је та да би ло до ста и у око ли ни Со лу на. У за ле ђу Со лу на Сло-
ве ни су би ли ор га ни зо ва ни у по зна тим Скла ви ни ја ма. Због не ста-
ши це на мир ни ца и сна жних на па да Бу га ра Ара пи су по сле го ди ну 
да на упор ног оп се да ња Ца ри гра да мо ра ли да се по ву ку. У пр вој 
по ло ви ни 9. ве ка ви зан тиј ски цар Те о фил на се лио је у со лун ском 
под руч ју тзв. вар дар ске Тур ке ко ји су би ли му сли ма ни, али су убр-
зо би ли по кр ште ни. Све до по чет ка 19. ве ка у со лун ском кра ју би ло 
је Ту ра ка пра во слав не ве ре.9) То не мо ра да зна чи да су они по том-
ци исла ми зи ра них Ту ра ка из пр ве по ло ви не 9. ве ка. Та ко ђе, ни је 
ис кљу че на мо гућ ност да су ти „Тур ци“ би ли исла ми зи ра ни Сло ве-
ни ко је су ви зан тиј ске вла сти че сто на се ља ва ле по Ана до ли ји и у 
ју жним де ло ви ма Бал ка на.

Сло вен ски фи ло зоф Гер ман Дал ма тин ски(1110-1160) је по ло-
ви ном 12. ве ка ра дио на пр вом европ ском пре во ду Kur’ana са арап-
ског на ла тин ски је зик. Он је на тај на чин био ва жан по сред ник 
из ме ђу европ ске и арап ске кул ту ре. Му сли ма ни се зва нич но у Ср-
би ји (Ра шкој) пр ви пут по ми њу у Законоправилу Са ве Не ма њи ћа из 
1219. го ди не. Ту се по ми њу као при пад ни ци „из ма и ли ћан ске ве ре“, 
што је та да би ло уоби ча је но на Ис то ку, јер су и му сли ма ни ве ро-
ва ли у јед ног бо га, при хва та ли Ста ри За вет, а де ли мич но и Но ви 
За вет (Ин џил). Због то га су у по чет ку сма тра ни хри шћан ским је ре-
ти ци ма, а не не ком по себ ном ве ром. Они се та да ни у Ср би ји ни су 
сма тра ли по себ ном ре ли ги јом већ са мо као не ки но ви хри шћан ски 
је ре ти ци. Та кав трет ман „из ма и ли ћа на“ у Ра шкој је пре у зет из ви-
зан тиј ских из во ра.10)

7) Hadžijahić, 22.
8) Filip Hiti, IstorijaArapa(II izdanje),“Veselin Masleša“, Sarajevo, 1973, 156, 164.
9) Hadžijahić, 24.
10) http://sh.wikipedia.org/wiki/Islam_u_Srbiji.
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Ка сни је је у По ду на вљу, а по себ но у До бру џи и Угар ској ши-
рио ислам са сво јим дер ви ши ма чу ве ни Са ри Сал тук.11) Он се са 40 
ро до ва исла ми зи ра них Турк ме на на се лио 1261. го ди не у До бру џи. 
Био је упо ран ислам ски ми си о нар. Му сли ма ни га сма тра ју за га зи-
ју и ле ген дар ну лич ност и ство ри ли су ње гов култ.12) Про по ве дао 
је бор бу про тив „не вер ни ка“ у Евро пи. Глав на сре ди шта ње го вог 
де ло ва ња би ли су Крим и До бру џа. Чак је и по цр ква ма про по ве дао 
ислам и ви тлао сво јим др ве ним ма чем.13) Сре ди ном 14. ве ка Са ри 
Сал тук ће по стао све тац за штит ник осман ских га зи ја у Ру ме ли ји, 
та да осво је ни део Бал ка на.14) На вод но је пр ви до нео ислам у на-
ше кра је ве. Тур ски исто ри чар Ха лил Инал џик ка же да је „по не кад 
те шко уочи ти раз ли ку из ме ђу Са ри Сал ту ка и не ког хри шћан ског 
све ца“, а ње го ви след бе ни ци су ду го оста ли у До бру џи где су че сто 
ди за ли бу не.15)

Пи та ње је ка кав су арап ски тр гов ци и по том ци исла ми зи ра них 
Турк ме на оста ви ли ути цај на бо сан ско ста нов ни штво и на Бо сну 
као др жа ву.16)До брим де лом је исла ми за ци ја би ла за хва ти ла Ју жну 
Угар ску (по себ но Срем, Ма чву, Сла во ни ју )и де ли мич но се ве ро и-
сточ ну Бо сну.17) О му сли ма ни ма у ју жној Угар ској нај ви ше по да-
та ка је оста вио арап ски пут ник Абу Ха мид ко ји је бо ра вио у тој 
зе мљи по ло ви ном 12. ве ка, тач ни је од 1251. до 1253. го ди не. То је 
би ло вре ме ка да се во дио рат из ме ђу Угар ске и Ви зан ти је у ко јем 
су обе др жа ве у сво јим вој ска ма има ле му сли ма не као пла ће не вој-
ни ке. Абу Ха мид је у Угар ској на шао две вр сте му сли ма на: хи ља де 
по то ма ка Ма гри би на ца (за пад ња ка) и по то ма ка ко ји су до шли из 
Хо ре зма. Ма гри бин ци јав но ис по ве да ју ислам, а у ра ту слу же хри-
шћа ни ма. Хо ре змин ци су јав но хри шћа ни, а тај но му сли ма ни.18) 

11) О Сари Салтуку су записане многе приче у којима се он велича као газија и дервиш. 
Слично св.Ђорђу Сари Салтук убија змаја и тако ослобађа људе од великог страха. 
Књига у којој су сакупљене приче о њему је названа Салтук-нама. Умро је 1290. 
године. По легенди направљено је з сандука да се не зна у којем је његово тело и 
покопани у 7 земаља. На Балкану су сахрањена његова два сандука у две земље: Босна 
и Херцеговина (текија у Благају) и Албанији (Круја). Прави гроб је у Румунији (Баба 
Даг) У свету има 28 његових турбета.

12) У многим местима је показиван његов гроб. Једно такво место је и Благај код Мостара.
13) Халил Иналџик, Османско царство(класично доба 1300-1600),СКЗ, Београд, 1974, 266.
14) Исто, 276.
15) Исто, 267.
16) Noel Malkolm, Bosnakratkapovijest, Sarajevo 2011, 121.
17) Богумил Храбак, „Муслимани или Бошњаци у Старој Рашкој (Новопазарском 

санџаку)“, Новопазарски зборник, бр. 21, Музеј „Рас“, Нови Пазар, 1997, 265.
18) Hadžijahić, 26.
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Слич не по дат ке су за бе ле жи ли и ви зан тиј ски пи сци Хо ни јат и Ки-
нам за вре ме ра то ва ња Ви зан ти је про тив Угар ске. Јо ван ка Ка лић 
је упо ре ђи ва ла по дат ке из тог пе ри о да ко је су за бе ле жи ли Абу Ха-
мид, Ки нам и Хо ни јат и за кљу чи ла да су ско ру исто вет ни.19)

Још од дру ге по ло ви не 10. ве ка у Угар ској је био зна тан број 
исла ми зи ра них Пе че не га, Бу га ра, Ку ма на, Хо ре зми ја ца. Пе че не га 
је би ло и у ис точ ним де ло ви ма Ср би је и це лог ис точ ног Бал ка на 
то ком 11. ве ка. Има прет по став ки да би се му сли ма ни Ма гри бин ци 
мо гли иден ти фи ко ва ти са Пе че не зи ма. И по ред то га што су Пе-
че не зи при хва ти ли ислам, ма да ве о ма по вр шно, оста ли су за пам-
ће ни као ве о ма су ро ви и не ци ви ли зо ва ни љу ди. Хо ре змиј ци или 
Ка ле си је, пре ма не ким ауто ри ма, су би ли по ре клом од Ха за ра.20) 
Ипак још увек на у ка ни је де фи ни тив но ре ши ла пи та ње по ре кла 
Ка ле си ја или Ха ле си ја. Пре ма Јо ван ки Ка лић до са да ипак пре-
о вла ђу је ми шље ње да су они би ли тур ског по ре кла. Ха ле си ја је 
нај ви ше би ло у Сре му и ис точ ној Сла во ни ји. Кон стан тин Ји ре чек 
их је на зи вао му ха ме дан ци ма.21) Угар ски вла да ри су их до во ди ли 
као раз не за на тли је и дру гу спо соб ну рад ну сна гу. Хо ре зми јан ци 
су дру га чи је на зи ва ни Ка ли си или Са ра це ни.22) У то вре ме су се у 
Евро пи под име ном Са ра це ни под ра зу ме ва ли му сли ман ски Ара пи 
па и сви они ко ји су при хва ти ли ислам. Ипак је у 12. ве ку му сли-
ма на нај ви ше би ло у Ју жној Угар ској и та мо су их на зи ва ли већ 
по ме ну тим име ни ма Хо ре змиј сци, Ха ле си је, Ка ле си је, Ка ли си је.23) 
Ви зан тиј ски цар Ма ној ло I је ско ро све Ка ле си је из Сре ма пре се-
лио на ви зан тиј ску те ри то ри ју. Шеф ко Омер ба шић не ис кљу чу је 
мо гућ ност да су ти пр ви му сли ма ни на на шим про сто ри ма би ли 
ин фи ци ра ни Исма и ли змом па су ра ни је на зи ва ни и Исма и ли ти ма 
и Ка ли за ма.24) Че сто су на зи ва ни и Ха ша ши ни ма јер су при ли ком 
сво јих об ре да ко ри сти ли ха шиш.25) У Оси је ку се 1196. го ди не по-

19) Јованка Калић, „Подаци Абу Хамида о приликама у Јужној Угарској средином XII 
века“, Зборник за историју, бр. IV, Матица српска, 1971, 25-37.

20) Византијски писац Кинам је Халесије, Калесије сматрао Угрима или Хунима. 
21) Константин Јиречек, Историја Срба I, Београд, 1981, 142.
22) Под одредницом Сарацени подразумевали су се муслимански Арапи, па и сви 

муслимани.
23) У Босни постоје два насеља која се називају Калесије.
24) Једна од верских секти у Исламу (Шије). Њен оснивач је био имам Исмаил у 8. веку. 

Исмаилити су веровали да је њихов вођа Имам међу њима али да се крије и да се 
са њим не може ступити у контакт. Погледати: Филип Хити, Историја Арапа (друго 
издање), Сарајево, 1973, 309.

25) Šefko Omerbašić, Povjest islama, Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Zagreb, 1996, 
283, 358.
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ми њу Hysma e li te vel Bysse ni ко ји су би ли оба ве зни да пла ћа ју ца-
ри ну са мо ста ну (ма на сти ру) Чи ка до ру.26) Сма ил Ба лић је пи сао да 
су Исма е ли ти до би ли име по мит ском пра о цу Ара па Исма и лу. Ба-
лић та ко ђе сма тра да „кон ти ну и ра на по вјест исла ма у ју го и сточ ној 
Евро пи по чи ње по ја вом Осман ли ја“. Истог за кључ ка је и аутор Po
vjestiislama Шеф ко Омер ба шић. Так ђе и Един Ша ко вић сма тра да 
у сред њо ве ков ној Бо сни пр ве си гур не по ја ве при хва та ња исла ма 
од стра не до ма ћег сло вен ског ста нов ни штва Бо шња на ни је би ло 
пре 15. ве ка, тј. пре по сте пе ног утвр ђи ва ња Осман ли ја у ви ле је ту 
Хо ди дјед или у Са рај-ова си у пр вим де це ни ја ма 15. ве ка.27)

За ни мљи во је ис так ну ти да су по сле осва ја ња Шпа ни је арап-
ски гу са ри до во ди ли ве ли ки број Сло ве на, тач ни је Ју жних Сло ве-
на, пре те жно са ис точ них оба ла Ја дран ског мо ра и за пад них оба ла 
Цр ног мо ра. Ипак су их нај ви ше до во ди ли Гер ма ни и Је вре ји као 
ро бље и про да ва ли на шпан ским тр го ви ма. Сло ве ни су би ли нај-
ску пљи ро бо ви. При ме ра ра ди на во ди мо да је роб Сло вен ко штао 
1000, а тур ски 600 ди на ра.28) У том из во ру на во ди се и по да так да 
их је у 8. ве ку би ло 37.000.29) Шпан ски Ара пи су их узи ма ли у раз не 
слу жбе по њи хо вом пре ла ску у ислам, а нај ви ше у те ле сну гар ду 
ха ли фа. Би ли су ве о ма це ње ни као спо соб ни струч ња ци и ор га-
ни за то ри по сло ва, а по себ но као до бри рад ни ци, рат ни ци и вој не 
ста ре шне. На зи ва ли су их Скла бу си ма или Са ка ли ба ма. Ара бљан-
ски вла да ри Ан да лу зи је у 10. ве ку су има ли 13.750 вој ни ка Са ка-
ли ба.30) Не по зна то је да ли су се ти на ши Сло ве ни та да сви исла ми-
зи ра ли и да ли се не ко од њих вра тио као та кав у за ви чај. Сло ве ни 
у Шпа ни ји, ко ји су би ли са Бал ка на, нај че шће су би ли из на ших 
кра је ва. Чак су исла ми зи ра ни Скла бу си, од но сно на ши Сло ве ни 
са Бал ка на, осно ва ли и не ке не за ви сне кне же ви не на тлу та да му-
сли ман ске Шпа ни је. То су би ле кне же ви не на че лу са Ами ром Хај-
ра ном (Мур сиа), за тим вла дар Сло вен Зу хе јр (Ал ме и ра), кне зом 
Ами ри јом Му џа хи дом (ис точ на остр ва, ве ро ват но Ба ле а ри). Сло-
вен Са клаб ибн Зи јад ел Ен де лу си је кра јем 8. ве ка био ме ри то ран 
прав ни струч њак ислам ског пра ва (ше ри јат). Ка сни је су Са ка ли бе 
по сле на пу шта ња Шпа ни је пре шли у слу жбу еги пат ске ди на сти је 

26) Hadžijahić, 27.
27) http://www.iis.unsa.ba/arhiva/arhiva_vijesti/historijski_mitovi/edin...
28) Hiti, 177.
29) Omerbašić, 285.
30) Овај податак наводи Ноел Малколм у: Босна-кратка повијест, стр. 121, а преузео га је 

од В. Мажуранића и А. Хукића.
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Фа ти ми да. За вре ме вла да ви не фа ти мид ске ди на сти је у Егип ту Са-
ка ли бе, тј. на ши исла ми зи ра ни Ју жни Сло ве ни има ли су огром ну 
уло гу у из град њи Ка и ра и нај ве ћег и нај по зна ти јег ислам ског уни-
вер зи те та Ал Аз хар. Ве ру је се да је осни вач Ка и ра и Ал Аз ха ра 
био Аб ду лах ел Џев хер ел Са ка ли ел Са кле би. У не ким из во ри ма 
се име ну је као Ебу ел Ха сан ибн Аб ду лах ел Џев хер чи ји је отац 
био хри шћа нин ко ји је био ро ђен у Цав та ту код Ду бров ни ка.31) Фи-
лип Хи ти пи ше да је он био по ре клом Грк, што је ма ло ве ро ват но, 
јер у свом ду гом име ну два пу та је на зван сло вен ским име ном.32) У 
исто ри ји је по зна то да је фа ти мид ски на ме сник Ах мед Ту лон одр-
жа вао ве о ма при ја тељ ске од но се са на шим пре ци ма Сло ве ни ма на 
оба ла ма Ја дран ског мо ра. Мо же мо са мо на га ђа ти да ли се не ко од 
тих на ших су на род ни ка вра тио у за ви чај као му сли ман и ако су се 
вра ћа ли да ли је то има ло не ког ути ца ја на ши ре ње исла ма. Сва ке 
дру ге тврд ње или прет по став ке не ма ју уте ме ље ње у ре ле вант ним 
исто риј ским из во ри ма из тог вре ме на.

Ме ђу тим, вер ски и ет нич ки мо за ик у Ју жној Угар ској је иза-
звао оштру ре ак ци ју ка то лич ке цр кве па су на ста ли про го ни ино-
вер них. Угар ски краљ Ан дри ја II је 1233. го ди не дао оба ве зу Цр кви 
да ће ис тре би ти Са ра це не и Је вре је из сво је зе мље.33) Му сли ма ни 
су по сте пе но у це лој Угар ској не ста ли. Нај ве ћи број је про те ран 
за јед но са Је вре ји ма у 14. ве ку, а они ко ји су оста ли би ли су по ка-
то ли че ни. То мас Ар нолд, из ме ђу оста лог, на во ди да су Ка ле си је 
јав но би ли ма ни хеј ци, а по тај но му сли ма ни док под Са ра це ни ма 
под ра зу ме ва Ара пе из Ира ка и Си ри је.34) Мно ги су при хва ти ли ка-
то ли чан ство да би се спа си ли од про го на. Ка то лич ки про зе ли ти зам 
је био ве о ма сна жан, по себ но по сле до ла ска фра ње ва ца. Ка ле си-
је, ко ји су оста ли му сли ма ни, прет по ста вља мо у нај ве ћем бро ју 
су из Сре ма и ис точ не Сла во ни је пре шли ре ку Са ву и на се ли ли се 
у се ве ро и сточ ној Бо сни где су по сте пе но пре шли у хри шћан ство. 
Траг о њи хо вом по сто ја њу је да и да нас у Бо сни по сто је два на се-
ља са име ном Ка ле си је (јед но је из ме ђу Ту зле и Звор ни ка, а дру го 
код Сре бре ни це). Кру но слав Дра га но вић упра во на осно ву то по но-
ма стич ке гра ђе прет по ста вља да је у се вер ним де ло ви ма сред њо-
ве ков не Бо сне би ло при сут них му сли ман ских ску пи на као што су 

31) Omerbašić, 360, 637.
32) Hiti, 435.
33) Јованка Калић, „Подаци о Абу Хамиду и приликама у Јужној Угарској срединонм XII 

века“, Зборник за историју Матице српске, Нови Сад, 1971, 26.
34) Thomas Arnold, Povjestislama,II izdanje, Sarajevo, 1990, 296-230.
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Ка ле си је и Пе че не зи.35) Му сли ма на из ре до ва до ма ћег сло вен ског 
ста нов ни штва та да ни је би ло, јер их у та да шњим из во ри ма и не ма. 

Дру ги пут ко јим се по ја вио ислам код Ју жних Сло ве на био је 
са за па да, за пра во из Ја дран ског при мор ја. Ра на екс пан зи ја Ара ба-
ља на на Ме ди те ра ну је ре зул ти ра ла и утвр ђи ва ње вла да ви не му-
сли ма на на Кри ту, Си ци ли ји и Ју жној Ита ли ји. Из Си ци ли јан ског 
еми ра та Ара бља ни су 841. го ди не осво ји ли Ба ри, ве ли ку лу ку на 
за пад ној (ита ли јан ској) оба ли Ја дран ског мо ра. Тај град су др жа ли 
че тр де се так го ди на. Ода тле су вр ши ли упа де на на шу оба лу Ја-
дран ског мо ра ра зо рив ши гра до ве Ко тор, Ри сан и Бу дву. Ду бров-
ник су оп се да ли 866/67. го ди не чи та вих пет на ест ме се ци, али се 
град ни је пре да вао. Оп са ду су на пу сти ли тек он да ка да су са зна ли 
да у по моћ гра ду до ла зи ви зан тиј ска рат на фло та од 100 бро до ва. 
Од на ших гра до ва ду же су се за др жа ли у Ул ци њу и Бу дви. Нај че-
шће су пра ви ли упа де на ја дран ским оба ла ма ра ди пљач ке, ку пље-
ња ро бља, а и ина че су би ли опа сни гу са ри. И арап ски тр гов ци су 
че сто до ла зи ли у на ше при мор ске гра до ве где се вр ши ла жи ва тр-
го ви на. Има до ста на ла за арап ског нов ца у тим на шим кра је ви ма. 
Тр го ва ло се и са ро бо ви ма. Ипак, Ара бља ни су са со бом до но си ли 
ислам и ислам ску, за пра во ара бљан ску, кул ту ру па се тај ути цај 
сва ка ко осе тио и у тим на шим пре де ли ма. Си гур но је би ло и исла-
ми зи ра них по је ди на ца на ју го и сточ ним оба ла ма Ја дран ског мо ра. 
За ни мљи во је да се у Ја дран ском при мор ју че сто су сре та ло са на-
зи ви ма Sa ra ce nus и слич ним из вед ни ца ма. Ду бро вач ки исто ри чар 
Лу ка ре вић је спо ми њао оца дво ји це Ка чи ћа као „si na Sa ra ce no va“.36)

Ка да ка же мо ара бљан ска кул ту ра тре ба зна ти да је то уства ри 
би ла сим би о за мно гих кул ту ра (пер сиј ска, ин диј ска, ки не ска, ви-
зан тиј ска и др.), јер су Ара пи, осва ја ју ћи дру ге зе мље и пот чи ња ва-
ју ћи мно ге на ро де, при хва та ли све што је би ло вред но из њи хо вих 
кул ту ра до да ју ћи и свој до бро по знат ори ги нал ни до при нос. 

По сто јао је још је дан пут ко јим су Ју жни Сло ве ни има ли до ди-
ра са исла мом. У вре ме на се ља ва ња Сло ве на на Бал кан ско по лу о-
стр во ње гов нај ве ћи део је при па дао Ви зан ти ји. Сло ве ни су ка као 
та ко, па ма кар и но ми нал но, при зна ва ли не ко ли ко ве ко ва ви зан тиј-
ску власт. Ис пу ња ва ју ћи сво је ва зал не оба ве зе, а и као на јам нич ка 
вој ни ци, ве ли ки број Сло ве на је у са ста ву ви зан тиј ске вој ске ра-

35) Krunoslav Draganović, „KatoličkacrkvausredovječnojBosn“,u:Poviest hrvatskih zemalja 
Bosne iHercegovine, NKD Napredak, Sarajevo, 1942, 717.

36) Hadžijahić, 24.
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то вао про тив Ара бља на. Ви зан тиј ски ца ре ви су у Сло ве ни ма до-
би ја ли од лич не вој ни ке па је 688. го ди не Ви зан ти ја, а не ки њи хо-
ви ца ре ви и ра ни је, по др жа ла сло вен ско за по се да ње ско ро це лог 
Бал ка на. Тих го ди на ви зан тиј ски цар је ре гру то вао 30.000 Сло ве на 
ко је је упу тио на ис ток у бор бе про тив арап ског ха ли фе Аб дул Ма-
лик Ибн Мер ва не.37) Ни су увек Сло ве ни у ви зан тиј ској вој сци би-
ли за до вољ ни, а ти ме и по у зда ни па су че сто пре ла зи ли на стра ну 
Ара бља на, јер су се бо ри ли за ту ђе ин те ре се, а без аде кват не на гра-
де. До ста их је би ло и у ара бљан ском за ро бље ни штву. Ни су би ле 
ни рет ке по бу не Сло ве на у вој сци.38) Би ли су по не кад на ма мље ни 
и при ма мљи вим обе ћа њи ма Ара бља на. Та да су се че сто и исла ми-
зи ра ли. Му ха мед Ха џи ја хић сма тра да су нај ра ни ји од но си из ме ђу 
Сло ве на и Ара па углав ном би ли при ја тељ ски.39)

У на шим зе мља ма има и рет ких ма те ри јал них до ка за из пред-
тур ског пе ри о да о при су ству исла ма као што су при мер ци арап ског 
нов ца, ма да то не мо ра да зна чи да је би ло и до ста му сли ма на, по-
го то во не до ма ћих, већ да су би ле жи ве тр го вач ке ве зе на ших љу ди 
са арап ским тр гов ци ма. У гр бу Бо сне се на ла зе и два ли ка цр на ца 
Са ра це на. За са да не ма пра вог об ја шње ња за то. По ку ша ва ли су 
да на ђу об ја шње ње Сто јан Но ва ко вић, Лу двиг Та ло ци, Па вао Ан-
ђе лић, ко ји је у тим ис тра жи ва њи ма био оти шао нај да ље, као и 
мно ги дру ги исто ри ча ри, али је и да ље то оста ло не ре ше но. Ни је 
ис кљу че на мо гућ ност не ког фал си фи ка та, јер по ја ва цр на ца у том 
бо сан ском гр бу не ма ни ка кве ве зе са бо сан ском хе рал ди ком. Та кви 
ли ко ви су се по ја вљи ва ли и на угар ском нов цу, на ро чи то за вре-
ме кра ља Љу де ви та у дру гој по ло ви ни 14. ве ка. Му сли ма ни тзв. 
Исма и ли је у Угар ској су би ли по зна ти као за куп ци ков ни ца нов ца. 
Ме ђу њи ма је био нај по зна ти ји Ja ko bus Sa ra ce nus. Прет по ста вља 
се, уства ри са мо не ки исто ри ча ри, да је он ли ко ве цр на ца Са ра-
це на ста вљао на но вац да би га под се ћа ли на ње го во са ра цен ско 
по ре кло. 

Не мо же се ре ћи да је у пре тур ском пе ри о ду би ло исла ми за-
ци је као дру штве но-исто риј ске по ја ве, већ са мо до ди ра, и мо гу ће 
не ких по је ди нач них слу ча је ва, те са да шњи на ши, и уоп ште бал-
кан ски му сли ма ни, не ма ју ни ка кве ве зе, од но сно кон ти ну и те та са 

37) Јадран Ферлуга, Византијски извори за историју народа Југославије,том II, Београд, 
1959.

38) Ејуп Мушовић, „Први контакти Јужних Словена са исламом“ , Симпозијум Сеоски 
дани Сретена Вукосављевића XV, Пријепоље, 1993, 151.

39) Hadžijahić, 20.
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тим по је ди нач ним или груп ним слу ча је ви ма му сли ма на са стра не 
ко ји су не ста ли и пре по ја ве Ту ра ка-Осман ли ја на Бал ка ну, као што 
је већ ре че но. Да су Осман ли је за те кле би ло ка кве му сли ман ске 
ет нич ке ску пи не или би ло ко ји број му сли ма на они би то си гур но 
има ли у сво јим ар хи ва ма. О ка сни јем про це су исла ми за ци је код Ју-
жних Сло ве на и на це лом Бал кан ском по лу о стр ву нај бо ље го во ре 
тур ски теф те ри из 15, 16, и 17. ве ка ко ји су пр во ра зред ни из во ри 
за пи та ње исла ми за ци је на шег до ма ћег сло вен ског ста нов ни штва. 
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СалихСелимович
ПОЯВЛЕНИЕИСЛАМАНАБАЛКАНАХ

ВСРЕДНИХВЕКАХ
Резюме

Первыйконтактисламаснародами,проживавшими
навостокеилиюговостокеЕвропы,былконтактс
протоболгарамииливолжскимиболгарамивIXвеке.
Значительная часть этих болгар во главе со своим
правителемпринялиислам.Теболгары,которыепо
селилисьнаБалканахприняли христианствоизКон
стантинополя во второй половине IX века. Сербы
тожепринялихристианствовIXвекеизКонстанти
нополя.ЧастьславяноввзападнойчастиБалканпри
нялихристианствоизРима.
ПервыемусульманевнашихземляхпоявилисьвXIвеке
вюжной частиКоролевства Венгрия (Срем,Славо
ния, Мачва, северовосточная Босния). Они называ
лись галезийцами, калесийцами, исмаилами. Были и
печенегиихазары,ноихскоронестало.Вследствие
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католического прозелитизма эти первые мусульма
не либоперешли в католицизм (чтобыло чаще), ли
бо расселились.Их не стало намного раньше прихо
датурковосмановнаБалканы.Втурецкоосманских
источникахнигденеупоминается,чтотуркиосманы
призавоеванииюжнославянскихстранвконцеXIVив
течениеXVвековзасталигденибудьмусульман.
Такимобразомнынешниемусульманенатерритории
бывшейЮгославииивсехБалканнеявляютсяпотом
камираньшеисламизированногонаселения,группыко
торогосуществоваливXIIXIIIвекахвнекоторыхча
стяхБалканскогополуостровасредиюжныхславян.
Туркиосманы постепенно завоевывали Балканский
полуостров,начинаясовторойполовиныXIVвека.С
техпоротслеживаетсяиндивидуальная,режегруп
повая,нопостепеннаяисламизацияюжныхславян.
Ключевые слова: южные славяне, христианство,
ислам,мусульмане,болгары,скалибы,калесийцы,Бал
каны,туркиосманы.

 Овај рад је примљен 13. фебруара 2014. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
13. марта 2014. године.
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