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Др Ми тар Ми ља но вић, Бо сна iber al les- ди ја лог 
раз но ми шље ни ка- ИПС, Бе о град, 2009.

Пред чи та о ци ма је још јед на зна чај на књи га Ми тра Ми ља но-
ви ћа. Ува же ни со ци о лог на уте ме љен и ар гу мен то ван на чин уче-
ству је у „ди ја ло гу раз но ми шље ни ка“. Ова ње го ва рас пра ва на ста ла 
је као од го вор на књи гу „Ко смо ми Бо шња ци“ Му ха ме да Фи ли по-
ви ћа - по зна тог марк си стич ког ми сли о ца и пре га о ца, да нас во де ћег 
за го вор ни ка „бо сан ског ду ха“ и „бо сан ске на ци је“. 

Књи га има 160 стра на и по де ље на је у 6 ме ђу соб но по ве за них 
по гла вља, ко ји ма аутор из два ја кључ на пи та ња у сво јој по ле ми ци с 
нај ек спо ни ра ни јим ин те лек ту ал цем из „бо шњач ко-ислам ског кру-
га“ . 

Већ у са мом стар ту Ми ља но вић оспо ра ва Фи ли по ви ћев на слов 
књи ге „Ко смо ми Бо шња ци“ пи та њем „Ко смо ми Хер це гов ци“, тј 
пи та њем за што Фи ли по вић, ту ма че ћи, кри во, бо сан ски иден ти тет 
из о ста вља Хер це го ви ну. Да ли Хер це го ви на и не по сто ји као би ло 
ка кав cor pus se pa ra tum у од но су на Бо сну. Ми ља но вић исто риј ским 
при ме ри ма стра да ња нај ви ђе ни јих Ср ба у вре ме тур ске оку па ци је 
Бо сне и Хер це го ви не или њи хо ве исла ми за ци је, пот пу но раз би ја 
Фи ли по ви ће ву те зу о бо сан ском па три о ти зму, ду ху за јед ни штва 
и мул ти кул тур не то ле ран ци је. Ова кве и слич не те зе за сни ва ју се, 
из ме ђу оста лог, на на у ци не по зна тим и пот пу но про из вољ ним ту-
ма че њи ма му сли ман ских/бо шњач ких те о ре ти ча ра о иден ти фи ка-
ци ји Са ра је ва са ста ро грч ком Ати ном ко ја је сто ти на ма го ди на пре 
Хри ста пред ста вља ла истин ски вр ху нац де мо кра ти је у те о ри ји и 
прак си. Фи ли по вић је да нас нај ва тре ни ји за го вор ник те зе о исто-
риј ском кон ти ну и те ту сред њо ве ков не бо сан ске др жа ве, бо гу ми ла, 
Цр кве бо сан ске и му сли ма на/Бо шња ка као њи хо вих при род них 
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по то ма ка. Ср бе и Хр ва те у БиХ сма тра но вим и уве зе ним на ци ја ма 
из Ср би је и Хр ват ске то ком 19. ве ка. Му сли ман ским ауто ри ма при 
том ни шта не сме та тур ска оку па ци ја и исла ми за ци ја ста нов ни ка 
Бо сне и Хер це го ви не, и они у то ме не ви де ни ка кве вер ске, ет нич-
ке, дру штве не, по ли тич ке или др жав не про ме не. На рав но, реч је о 
исто риј ским фал си фи ка ти ма и те о риј ским на кла па њи ма са штет-
ним дру штве ним и по ли тич ким по сле ди ца ма.

У књи зи су са др жа ни ста ти стич ки по да ци са свих по пи са ста-
нов ни штва од 1879. го ди не, на кон оку па ци је Бо сне и Хер це го ви не 
од стра не Аустро у гар ске, до 1991. го ди не, ка да су бо сан ски му сли-
ма ни и Хр ва ти за по че ли се па ра ти стич ки рат про тив Ср ба и ју го-
сло вен ске др жа ве. Уоч љи во је да су Ср би чи ни ли ве ћи ну ста нов-
ни ка у БиХ, чак и на кон Дру гог свет ског ра та у ко јем су хр ват ске 
и му сли ман ске уста ше из вр ши ле ге но цид над срп ским на ро дом. 
Пот пу но је де пла си ра на тврд ња Фи ли по ви ћа о му сли ма ни ма као 
нај број ни јем и нај бит ни јем на ро ду у Бо сни, ко ји је –ка ко твр ди 
- „но си лац цје ло куп не ње не исто ри је на кон 1463. го ди не, пра ви 
на сљед ник ду ха те исто ри је...“ (14) О Фи ли по ви ће вој „мул ти кул-
ту рал но сти“ и „бо сан ском ду ху“ нај бо ље све до чи по да так да у Са-
ра је ву од пред рат них 157.000 да нас жи ви све га 20.000 Ср ба.

У по гла вљу „Срп ски иден ти тет у БиХ“ Ми ља но вић на ста вља 
рас пра ву са Фи ли по ви ћем, ука зу ју ћи на фал си фи ко ва ну исто ри ју 
бо сан ских сте ћа ка. Он по би ја Кр ле жи ну те зу о стећ ци ма као бо-
гу мил ским спо ме ни ци ма и Ра ди мљу (Стол цу) као бо гу мил ској не-
кро по ли, јер је то „био и остао ма у зо леј ве ли ких срп ских и пра во-
слав них пле ми ћа Ми ло ра до ви ћа“. (22) Да би „за ме нио“ бо гу ми ле 
са му сли ма ни ма Фи ли по вић ис ти че да су „и та да шњи Бо шња ци 
ко ји су по вје ри ор то док сни или ка то ли ци, под јед на ко као и при-
пад ни ци Цр кве бо сан ске пре ла зи ли на ислам, да су би ли Бо шња ци 
у хи сто риј ском и на род но сном сми слу ри је чи и но си о ци иде је и 
ре а ли те та бо сан ске др жа ве и да су они нео ви сно од свог ре ли гиј-
ског и ка сни јег на ци о нал ног иден ти те та, би ли и да ље оно што су 
би ли ра ни је, а то је Бо шња ци, ста нов ни ци и но си о ци иде је др жав-
но сти сво је зе мље и др жа ве Бо сне и Хер це го ви не, ка ко је на ша 
зе мља на зва на на кон аустро-угар ске оку па ци је“. (24) Фи ли по вић 
„по ја ву Цр кве бо сан ске из сре ди не 13. сто ле ћа пре ме шта у по че так 
6. сто ле ћа“. Из ово га про из ла зи, ука зу је Ми ља но вић - „да су Бо-
шња ци (Бо шња ни) не за ви сно од „ре ли гиј ског“ иден ти те та и на кон 
до ла ска Осман ли ја би ли но си о ци „иде је др жав но сти сво је зе мље 
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и др жа ве Бо сне“. Из тог про из ла зи да је Бо сна и као по ко ре на зе-
мља (1463-1878) очу ва ла сво ју др жав ност. То би, ра зу ми је се био 
фе но мен не по знат у исто ри ји“. Ово ме би при ста ја ла по зна та ми сао 
Тер ту ли ја на - ис ти че Ми ља но вић- „cre do qu ia ab sur dun (est)“- ве-
ру јем јер је ап сурд но. (25) Ми ља но вић да ље по би ја те зу о то ме да 
Бо шња ци, тј. при пад ни ци исла ма у БиХ ни су ни ка да се бе одва ја ли 
од дру гих на ро да у БиХ и о то ме на во ди број не исто риј ске до ка-
зе. Тврд њу му сли ман ских ауто ри те та ( од Са фет бе га Ба ша ги ћа до 
Му ха ме да Фи ли по ви ћа) да су Ср би (и Хр ва ти) уље зи у БиХ, ко ја 
се про вла чи од упра вља ња Бо сном Бе ња ми на Ка ла ја, Ми ља но вић 
ак ту е ли зу је овим ди ја ло гом Кри сто фе ра и Ове на.

-„Кри сто фер: Гре шка је до вас Евро пља на, што сте до зво ли ли 
да Ср би из вр ше ин ва зи ју на Бо сну.

- Овен: Али они су та мо већ жи ве ли.
- Кри сто фер: Од ка да?
- Овен: Од у век“. (30) 
Вер ски во ђа бо сан ских му сли ма на ре и сул-уле ма Му ста фа Це-

рић ка же сле де ће: „Мо лим вас да пре не се те по ру ку свом на ро ду: 
Тур ска је на ша ма ти, та ко је би ло и та ко ће би ти“. По ме ну та те за 
сто ји у ко ли зи ји са ста вом пр вог бо шњач ког ин те лек ту ал ца, ко ји 
за сту па став о „истом исто риј ском по ре клу“ му сли ма на/бо шња ка 
и бо сан ских Ср ба и Хр ва та. Али то се од но си са мо на „од ре ђе не 
пе ри о де на ше исто ри је“. Ово је при лич но за мр ше но, као и це ла 
кон цеп ци ја ака де ми ка Фи ли по ви ћа, али би, пре ма Ми ља но ви ћу, 
тре ба ло да зна чи от при ли ке ово: да су тзв. бо сан ски Ср би ( и Хр-
ва ти) у од но су на Бо шња ке ислам ске вје ре про ми је ни ли и исто-
риј ско по ри је кло на кон што су Бо шња ци му сли ма ни при хва ти ли 
ислам од ба цив ши, да ли за у ви јек? хри шћан ство/кр шћан ство“. (42) 
Да ља тврд ња да су се Ср би и Хр ва ти на ци о нал но иден ти фи ко ва ли 
на осно ву „сво је по себ не вје ре као Ср би и Хр ва ти“, тре ба ло би да 
зна чи да ислам ни је би тан еле мент иден ти тет Бо шња ка му сли ма на. 
(43) Ова те за је већ исто риј ски де ман то ва на, на ро чи то са вре ме ним 
по ли тич ким по ку ша јем пр вог у Бо шња ка, Али је Изет бе го ви ћа , да 
ус по ста ви ислам ску Бо сну и Хер це го ви ну.

Ве о ма је уте ме ље на и ин спи ра тив на Ми ља но ви ће ва рас пра ва 
са пред став ни ци ма „бо шњач ко-ислам ског кру га“ на те му „Бо шња-
ци и Евро па“. По себ ну па жњу при вла чи Фи ли по ви ће ва те за да је 
осман ска Бо сна бра ни ла Евро пу „од ин ва зи је Осман ли ја“. На 39. 
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стра ни књи ге „Ко смо ми Бо шња ци“ Фи ли по вић уму је: „Да кле, 
Бо сна је та да би ла је ди на еуроп ска др жа ва ко ја је функ ци о ни ра ла 
у си сте му од бра не Еуро пе од ин ва зи је Осман ли ја са ју го-ис то ка, 
али, због сво је осо би то сти и чи ње ни це да је би ла пре пу ште на не-
при ја те љи ма Еуро пе и кр шћан ства и ис ко ри ште на за ис цр пљи ва-
ње осман лиј ске вла сти“. (55) Овај ци тат је у ве зи са сле де ћим на 
стра ни 211: „Епи зо да о осва ја њу Бо сне 1463. го ди не по ка зу је а Бо-
шња ни ни су хтје ли бра ни ти сво ју др жа ву са мо он да ка да их је она 
по ни зи ла и пре вје ра ва ла и ка да је слу жи ла ту ђим а не бо сан ским 
ин те ре си ма“. (55) Ове те о риј ске акро ба ци је и исто риј ске фал си фи-
ка те Ми ља но вић сво ди на пи та ње, на ко је Фи ли по вић ни је хтео да 
ука же, кад је и ка ко Бо сна као др жа ва по ни зи ла сво је гра ђа не Бо-
шња не и то у то ли кој ме ри де је они ни су хте ли бра ни ти. С пра во 
ис ти че да је то је дин ствен слу чај у исто ри ји и на во ди :“ Ипак би 
тре ба ло узе ти у об зир да би се сву да у сви је ту ова кав од нос пре ма 
сво јој др жа ви на звао из да јом. Сву да осим у Бо сни то и ни је мо гло 
би ти ни шта дру го не го из да ја у кла сич ном зна че њу те ре чи“. (55) 
Мно го је слич них пот пу но про из вољ них те за ко јим се „Тур ска Бо-
сна“ же ли при ка за ти као „еуроп ска др жа ва“. 

Ми ља но вић ар гу мен то ва но по би ја те зе бо шњач ких иде о ло га 
о са мо стал ној и са мо бит ној бо сан ској по ли ти ци и дру штву и др-
жав ном и др жа во твор ном ка рак те ру уста на ка бо сан ских му сли ма-
на про тив тур ске вла сти то ком 19. ве ка. Са мо том „Бо сна из над 
све га“, Фи ли по вић фал си фи ку је исто ри ју и Бо сну при ка зу је као 
да је у пи та њу не ка за пад но е вроп ска су ве ре не и не за ви сна, де мо-
крат ски уре ђе на др жа ва, а не тур ски па ша лук у ко јем хри шћан ска 
„ра ја“ ни је има ла ни ка ква пра ва.

Ми ља но вић се у овој књи зи кри тич ки освр нуо на оми ље ну те-
му бо шњач ких ин те лек ту а ла ца - пи та ње аграр не ре фор ме у. Ра ди 
се о аграр ним ре фор ма ма на кон тур ске вла сти, а на ро чи то у пр вој 
и дру гој Ју го сла ви ји, оној из 1919-1923, као и оној из 1946. го ди не, 
ка да је из вр ше на „ра ди кал на пре ра спо дје ла у ко рист јед ног на ро да, 
тј. Ср ба“. То је би ло мо гу ће учи ни ти са мо та ко да се опљач ка ју му-
сли ма ни“. (Фи ли по вић). Ми ља но вић с пра вом по ста вља кључ но 
пи та ње: „ко је из вр шио „ аграр ну ре фор му“ у Бо сни на кон 1463. 
го ди не и у Хер це го ви ни на кон 1482. го ди не. И Бо сна и Хер це го ви-
на су до па да под тур ску осман ску власт би ле фе у дал не тво ре ви не 
у ко ји ма су се тач но зна ли вла сни ци зе мље. Уз то тре ба има ти у 
ви ду чи ње ни цу да му сли ма ни до 1463. го ди не у Бо сни, од но сно 
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до 1482. у Хер це го ви ни ни је су по сје до ва ли зе мљу јер до до ла ска 
Осман ли ја, од но сно до пре ла ска на ислам (исла ми за ци ја) му сли-
ма ни на тлу БиХ ни је су ни по сто ја ли“. (82-83)

Дра го це ност ове књи ге огле да се и у при ме ри ма о на ци о нал-
ном из ја шња ва њу во де ћих бо сан ских му сли ман ских по ли ти ча ра у 
пе ри о ду ју го сло вен ске др жа ве, до кра ја 1960-их ка да су де кре том 
ко му ни стич ког су ве ре на Јо си па Бро за му сли ма ни по ста ли на ци ја . 
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