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Abstract: The period XIV-XVI century leaves a lasting imprint on the history of the 

Balkan Peninsula. The new state, the Ottoman Empire, conquered new territories and used 

them for its conquest of new lands. Its path of expansion from Southeast Europe to Central 

and Western Europe passed through the Western Balkans, turning the countries of the region 

into victims of Ottoman aggression. In 1459, the army of Mehmed II the Conqueror captured 

the capital of Serbia, Smederevo, and put an end to the medieval Serbian state. A little later, in 

1463, the state of Bosnia was destroyed, and in 1483 the freedom of Herzegovina was taken 

away. The fate of Albania is the same: after numerous revolts of the feudal lords against the 

Ottoman rule and the heroic resistance of the Albanian national hero Skenderbeg, at the end 

of the fifteenth century the Albanian people fell under Turkish rule. After the resistance in the 

Albanian mountains was crushed, the last hour of Montenegro came. Its territories were 

annexed to the Ottoman state in 1499. The Croatian people were also under attack. They led a 

two-hundred-year life-and-death struggle with the Ottomans.  

In this article we will trace the struggle and destruction of the countries of the Western 

Balkans during the conquest of Southeast Europe by the Ottoman Turks.  
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Вероятно без възражения агресивните османски завоевания на Балканския 

полуостров могат да бъдат определени като съдбоносни за балканските народи, защото 

променят изцяло тяхната орис. Балканите са кръстопът, който свързва Изтока и Запада, 

т.е. тук се срещат Ориента и западните цивилизации, през тях минават пътища, 

сухопътни в комбинация с морски, които свързват Севера и Юга на нашата планета. 

Регионът има огромно военностратегическо и търговско- икономическо значение. А 

през четиринадесетото столетие Европейският Югоизток, този  много важен кръстопът, 

се превърнал и в зона на контакт-конфликт между две от световните религии-бързо 

разрастващият се ислям и християнството.1 В основата на този сблъсък на народи, на 

култури, на два свята, стояла османската държава, която се родила като малък бейлик в 

Мала Азия върху руините на Източната Римска империя и Иконийския султанат. 

 Възникването и развитието на Османската империя било базирано на войната. 

Тази държава завземала територии и ги превръщала в плацдарм за завоюване на нови 

земи. Нейният път на разрастване от Европейския югоизток към Централна и Западна 

Европа минавал през региона на Западните Балкани. Затова Сърбия, Босна и 

Херцеговина , Албания, Черна гора и Хърватия станали жертва на османската агресия. 

Освен това северозападната граница, а именно териториите на западнобалканските   

народи се превърнала  в  арената на османо-унгарския и османо-венецианския  двубои 

за надмощие в региона. 

 След като държавата на Осман  преодоляла тежката гражданска война избухала 

след поражението нанесено на турците от монголския водач Тамерлан, при Анкара от 

1402 г., страната възобновила своята експанзионистична политика. 

 Скоро след гибелта на Константинопол, многовековният град, стожерът на 

източното православие, рухнал под ударите на Мехмедовите орди през 1453г., ударил и 

часът на държавите от Западните Балкани. Скоро възстановената след пет годишна 

турска власт ( 1439-1444), Сърбия, начело на деспот Джурадж Бранкович, отново 

станала обект на османските експанзионистични апетити. През 1454 г. сръбският 

владетел Бранкович предложил подновяване на мирните споразумения между 

османците и сърбите, но получил категоричен отказ от султана. Така само година след 

падането на византийската столица османски войски нахлули на сръбска територия.2 

Кампанията завършила с неуспешен опит за превземането на Смедерево.3 

 През 1455 г последвал нов османски поход в сръбските земи, който бил насочен 

към Косово и южните сръбски предели.4 Мехмед II Завоевателя събрал голяма армия и 

през Източна Македония се отправил директно към град Ново Бърдо. След отказа на 

коменданта на твърдината да се предаде започнал обстрел с артилерия по града 

продължил 40 дни. Най - накрая на 1 юни 1455 г. било постигнато споразумение за 

капитулация. Мехмед, който по това време бил пристигнал, за да ръководи кампанията 

лично, обещал, че обитателите на крепостта могат да запазят собствеността си и че 

техните жени и момчета няма да бъдат заробени. Едва сложил ръка върху Ново Бърдо, 

той се отметнал от думите си : ,, седемдесет и четири жени ( по думите на eдин 

очевидец)  били разпределени между османците, а 320 момчета били отведени за 

обучение като еничари в Анадола.5 

                                                           
1 Георгиева, Ц. ,Н. Генчев. История на България XV-XIX век, София, Анубис, 1999, 12-17 
2 Матанов, Х. Средновековните Балкани: Исторически очерци, София, Парадигма, 2005, 525 
3 Имбър, К. Османската империя  1300-1481 ., София, AMICITIA, 2000, 230-231 
4 Матанов, Х. Средновековните Балкани: Исторически очерци,525 
5 Малкълм, Н. Кратка история на Косово, София, ЛИК, 2001, 140 



 Завладени били още редица градове - Призрен, Печ, Бихор в Полимието. 

Прекъсната била връзката по суша с териториите в Зета, които попадат под 

непосредствената власт или на Венеция, или на нейния воевода Стефан Църноевич, 

който поставя основата на новата династия господари  на Зета.6  

 Освен върху родните владения на Бранковичи, нашествениците сложили ръка и 

върху комплекса от църкви  и манастири в Печ, където се намирало седалището на 

сръбския патриарх. Завзетите сръбски територии били предадени под църковната власт 

на Охридската архиепископия, чиито предстоятели през този период следвали 

неотклонно проосманска политика.7 

 След тази лятна кампания на османците в Сърбия към края на 1455 г. или 

началото на 1456 г .между деспот Джурадж Бранкович  и султан Мехмед II било 

постигнато примирие. Турският владетел  потвърдил властта   на сръбския предводител 

върху териториите северно  от течението на р. Западна Морава. Султанът не възразил 

новият Константинополски патриарх Генадий Схоларий, издигнат с негово  

благоволение, да позволи на сърбите да имат свой патриарх, чиито ново седалище било 

в Смедерево. Неговият диоцез се простирал само върху териториите, останали  под 

властта на деспот Джурадж Бранкович.8 

 След неуспешен опит за превземане на Белград през 1456 г . турците 

опустошили сръбските земи.9 В края на същата година починал деспот Бранкович, 

смъртта му предизвикала борби за власт между неговите наследници. А новият 

владетел Лазар Бранкович нямал особен простор за политическо лавиране и още през 

януари 1457 г. се признал за васал на султана.10 За нещастие през 1458 г. Лазар починал 

без да остави пряк мъжки наследник, което довело до нова междуособна борба, която 

придобила характер на проосманско и проунгарско движение. Проосманската партия се 

формирала върху ненавистта срещу унгарците и католиците. Православните сърби 

смятали , че техните обряди  са заплашени по – малко от османците мюсюлмани, 

отколкото от католиците. Водач на тази група бил Михайло Ангелович, брат на новия 

велик везир Махмуд паша. Последвало отправяне на покана към турския владетел да 

подкрепи проосманската група. Веднага през март 1458 г. към Смедерево се насочва 

Ангеловичкият брат Махмуд. В края на същия месец в града избухнал бунт и връх 

взели привържениците с проунгарска ориентация. Вследсвие на това събитие великият 

везир влиза в Сърбия като враг. В турски ръце паднали редица селища.11Превзети били 

Ресава, Авала  и Голубац. Под сръбски контрол останали само Смедерево и 

околностите му. Но Махмуд паша бил принуден да прекрати кампанията в сръбските 

земи поради настъплението на зимните студове и влошаването на метеорологичните 

условия. 12 

 Като друга причина за османското оттегляне се посочва, че защитниците на 

града разпространили слуха, че скоро ще получат помощ от новия унгарски крал 

Матиаш Корвин, който получил унгарската корона. Слухът въздействал на Махмуд 

                                                           
6 Чиркович, С. Сърбите сред европейските народи , София, АГАТА-А, 2017, 167  
7 Матанов, Х. Средновековните Балкани: Исторически очерци, 525 
8 Пак там, 525-526 
9 Пак там, 526 
10 Пак там, 527 
11 Садулов, А. История на Османската империя XIV-XX в.. Търново, Фабер, 2000, 29 
12 Матанов, Х. Средновековните Балкани: Исторически очерци, 529 



паша, който сметнал, че обстоятелствата не му позволяват да започне война с 

Унгария.13 

 През януари 1459 г унгарците признали за сръбски владетел Стефан Томашич. 

Той се оженил за дъщерята на Лазар Бранкович с цел управлението му да придобие 

лигитимност. В знак на благодарност към унгарската корона новият сръбски владетел 

Стефан приел унгарския сюзеренитет.14 

 При така развиващите се събития отговорът на османците бил незабавен. 

Армията на султана влязла в Сърбия без да срещне никаква съпротива, тъй като 

Матиаш Корвин бил зает на запад с немския император. Бащата на Стефан, Тома 

Босненски , сметнал за благоразумно да преговаря с Мехмед II Фатих и приел да му 

остави Смедерево срещу отстъпки по сръбско-босненската граница. Градът, в който 

проосманската партия  била влиятелна се предал, както и други селища . Следователно 

1459 г. бележи края на сръбското деспотство.15   

 По времето, когато окончателно подчинили държавата на сръбските деспоти, 

османците имали дългогодишен опит и готови образци на поведение към завоюваните 

земи. В първия момент те превръщали подчинените територии и средищата им в 

административни единици-санджаци, които  с името си напомняли бившите си 

господари. Така южната част на Сърбия завладяна през 1455 г. е описана като вилает на 

Вуковата земя. Със северната част, завладяна през 1459 г.,  била обхваната  и 

територията западно от р. Дрина със Сребреница, тъй като  тя принадлежала на 

предишните стопани- сръбските деспоти .16  

 Санджаците в Сърбия получавали названията на градовете. Най-важен  бил 

Смедеревският санджак. Едва по-късно  според действителното седалище и ранга на 

пашата надделяло наименованието Белградски пашалък. Името Сърбия и контурите на 

нейната територия  били запазени по-добре в ставащата все по-активна европейска 

картография, отколкото  в османската административна система. На самата територия 

на сръбските деспоти освен Смедеревският  се намирали още  Вучитрънският , 

Крушевският и Призренският санджаци. Някои части   на бившата държава влизали в 

състава на санджаци извън Сърбия: на север – във Видинския, на изток в Софийския и 

Кюстендилския, на запад в  Звориничкия и Босненския и на юг в Дукаджинския след 

завладяването на Шкодра през 1479 г.17 

 След падането на Сърбия пред османските турци се  отворил пътят към Босна и 

към континенталната периферия на адриатическия бряг, които дотогава не са били по 

основното направление на тяхното настъпление. 

 Първите набези на османците в Босна били осъществени през  1386 г,   

последвани от нападения  в 1388 г., 1392 г., 1398 г. Поражението на султан Баязид I при 

Анкара временно прекъснало нашествието на османците в Босненското кралство. През 

този период обаче не липсвало тяхното присъствие. Войводата Сандал Хранич 

подържал принц Сюлейман  и държал в земите си османска наемна войска, която 

наброявала 7 хиляди души. А към 1414 г турците навлезли в Босна като съюзници на 

херцог Хрвоя Вукич. От това време те започнали все по-активно да се намесват във 

вътрешните работи на страната. На следващата 1415 г. османските войски удържали 

                                                           
13 Садулов, А. История на Османската империя XIV-XX в.,29 
14 Пак там 
15 Грамон, Ж. ,Л. Базен, И . Белдичану и др. История на Османската империя, София, Рива, 2011, 104 
16 Чиркович, С. Сърбите сред европейските народи, 173 
17 Пак там, 173-174 



победа над унгарците и след този успех ликвидирали унгарското влияние в Босна. Това 

довело до засилване на турското вмешателство в междуособните борби на тази 

западнобалканска  държава. Нашествениците прилагали правилото: разделяй и 

владей.18 

 В средата на петнадесетото столетие в района на Западните Балкани настъпила 

промяна в политическата обстановка. Османските завоеватели предприели голям поход 

на босненска територия, чиято основна цел била не да завладее босненската държава, а 

да разруши крехкия мир, постигнат между Стефан Томаш и Стефан Вукчич. Враждата 

между тях датирала от обявяването Томаш за крал след смъртта на  Твърдко II. В тази 

ситуация предположенията на османския владетел се оказали точни. Пред лицето на 

турската заплаха, владетелят на Хум Стефан Вукчич,  предприел стъпки за 

окончателното си откъсване от босненската държава. Той изоставил титлата ,,воевода“, 

която носели неговите предшественици и си прикачил титлата ,,херцог“ (херцег). В 

пълния си вариант новата титла гласяла ,,херцог на Хум и крайбрежието“ От нея 

произлязло новото име на владяната от Стефан Вукчич-Косача,  формално независим 

владетел,  на област Херцеговина или ,,Земя на Херцога.“19 

 През 1451 г. османските нашественици ,,свалили овчите си кожи“ и показали 

истинската си същност, като пристъпили към овладяване на Източна Босна. Техните 

завоевателни походи били насочени към поречието но р. Дрина. Османските войски 

завзели Връхбосна ( бъдещо  Сараево), започнали да настаняват гарнизони и 

организирали област Босненско краище.20 Започнал да се засилва османският 

икономически натиск върху Босна, като за периода 1453-1457 г. са изплатени 160000 

дуката на султана. След 1456 г цялото производство на босненските сребърни рудници 

се изнасяло за Османската империя.21  

 Последвало завземането на Сребреница и Зворник в периода 1460-1462 г.22 

 Нажежената до червено външнополитическа ситуация довежда до сериозни 

промени , с дългосрочен ефект, вътре в страната. При затягащият се османски обръч за 

босненския крал нямало друг изход освен да потърси помощ от Папството и от съседна 

Унгария. От своя страна обаче, папа Пий II обвързал помощта за Босна с политиката на 

нейния владетел  спрямо босненските еретици. Това принудило крал Стефан Томаш за 

пръв път да действа безкомпромисно към тях. Бил им даден ултиматум:  или  да  

приемат католицизма, или да напуснат страната. Така в резултат на взетите мерки в 

периода 1459-1463 г. босненската църква била унищожена като организационна 

структура.23 

 Чрез гоненията на еретиците и унищожението на босненската еретическа 

църква, една институция, която векове наред  била символ на независимостта, се 

усилило вътрешното напрежение в страната  и били  премахнати съпротивителните 

                                                           
18 Желязкова, А. Разпространение на исляма в западнобалканските земи под османска власт XV-XVIII 

в., БАН, 19990, 122 

 
19 Матанов, Х. Средновековните Балкани: Исторически очерци, 538-539 
20 Желязкова, А. Разпространение на исляма в западнобалканските земи под османска власт XV-XVIII в., 

БАН, 1990, 122 
21 Ракова, С. Средновековна Босна в балканската политика през XIV и XV век.-В: Балканите между мира 

и войната. Сборник с научни изследвания, София,  Иварай, 2002, 38  
22Желязкова, А. Разпространение на исляма в западнобалканските земи под османска власт XV-XVIII в., 

БАН, 1990,  122 
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сили , което предрешило съдбата на страната   в навечерието на решителния удар от 

Мехамедовите войни. А за съжаление помощта от папата останала само на думи.24 

 След края на кампанията във Влашко Мехмед II Фатих без да  губи време  

започнал подготовка за следващия поход. Османската армия била събрана в Тракия и се 

отправила на запад.25 Така  през 1463 г. голям брой войни тръгнали към Босна. В ръцете 

на османците паднала крепостта Бобовац, а след нея и Яйце.26 Кралят трябвало много 

спешно да напусне твърдината Яйце, след което потърсил убежище в крепостта Ключ, 

разположена по течението на р. Сана. Там обаче крал Стефан Томашич бил пленен при 

едно неочаквано нападение на турска конница. Османският паша обещал да запази 

живота му, ако босненския владетел заповяда на свободните все още крепости да се 

предадат. Крал Стефан Томашич издал писмени нареждания и повечето босненски 

градоначалници изпълнили повелята на своя владетел.27 

 При така развиващите се събития в рамките на 8 дни, според доклад на 

тогавашния папски легат Никола фон Мадруш, паднали над 70 укрепени и богати 

замъци и градове. Според легата това бил  акт на измяна от страна на босненските  

богомили заради насилствено въвеждане на католическата вяра.28 

 Въпреки обещанията за запазване на живота, Стефан Томашич, който попаднал  

в плен заедно с чичо си Радивой  и сина си Твърдко, бил убит. Други роднини на краля 

също били пленени и по-късно приели исляма.29 

 Падането на Босна довежда до съюз между унгарския крал Матиаш Корвин 

(1458-1490) и Венеция, чиито владения в Далмация били под непосредствена османска 

заплаха. Като резултат Корвин навлязъл в Босна и до края на годината завладял Яйце и 

някои други градове –Банялука, Тешан, Зворник, Теочак, , Звенчай, Сребреница и др. 

Във владение на султана били Източна и Централна Босна.30  

 Интересен е случаят, че османският владетел не унищожил  босненската 

държавност веднага, а поставил на нейния трон своя довереник Матия (1464-1471)- син 

на дългогодишния претендент за престола и верен съюзник на турците Радивой. Това 

решение има аналог във възстановяването на сръбската деспотовина през 1444 г . под 

властта на Джурадж Бранкович.31 

 Така в крайна сметка след похода на Матиаш Корвин Босна оставала разделена 

между Унгария и Османската империя до голямата османска офанзива в началото на 

XVI в., при която страната била завладяна напълно от османските пришълци.32 

 По географско разположение и място във военно-политическата стратегия на 

империята босненската територия била  организирана като гранична провинция.33 

 Завладяването на Босна от османците , ислямизацията на местното население и 

османизацията на босненските градове навлезли в международната историография като 
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,,особеният случай“  в историята на балканските народи .34 Завоеванието се случило 

бързо без особена съпротива. Тази особеност си има своето обяснение, което осветява 

тази загадка. 

 Страната била обречена не само поради противоречията и съперничеството сред 

феодалната върхушка и слабостта на краля, но и поради османофилските настроения на 

част от босненското население- босненските патарени и селячеството. Последните 

десетилетия от самостоятелното съществуване на Босна били изпълнени с драстични 

политически и конфесионални противоречия, споменатото по-горе насилствено 

налагане на католицизма, които създават негативна нагласа към държавата и нейният 

елит. Босненският народ не само загубил надеждата , че кралят и феодалите или пък 

светските и духовни институции ще го защитят от нашественика, но дори напротив, 

съзирал  в тяхно лице най-голям враг. Босненското население виждало в образа на 

Мехмед II надежда за промяна към по-добро.35 

 Не така успешни и бързослучващи се, в полза на турците, били събитията в 

Херцеговина. Османците завладели много от крепостите в областта през 1463 г., Но 

херцог Стефан Вукчич – Косача успял да се спаси и да се изтегли с войската си в 

крайбрежните територии. С тези съхранени военни сили той успял да възстанови 

властта си във вътрешните области на Херцеговина. През следващите десетилетие и 

половина херцог Стефан и неговият наследник Влатко Вукчич –Косача положили 

неимоверни усилия да съхранят владенията си, лавирайки между турците, унгарците и 

венецианските владения в Крайна.36 

 През 1465 г. под покровителството на босненския санджак бей  Иса османците 

подновили натиска си срещу независимите Стефанови земи. Скоро херцогът загубил 

освен териториите си на изток, отпаднали в по-ранните години, но и земите между р. 

Неретва и източните граници на Херцеговина между р. Лим и Горна Дрина. До май 

1465 г. в ръцете на нашествениците преминали  редица населени места и крепости: 

Любомир, Попов, Журовичи, Кути, Корита, Баняни, Требине. През септември 1465 г. 

венецианците изпратили на которския княз допълнително една галера с указания да 

пази гр. Нови (дн. Херцегови) да не попадне в чужди ръце. Херцог Стефан правил 

всичко възможно да опази резиденцията си, защото се носели слухове, че пък 

унгарците ще направят опит да я получат. Така около Косача обстановката ставала все 

по сложна.37 

 В същото време Стефановите земи били оголени и лесно станали плячка на 

османските нашественици. Части от владенията му преминали и в ръцете на 

венецианците и унгарците. Последните се настанили в крепостта Почител на левия бряг 

на р. Неретва. Предполага се, че Стефан Косача не е бил далеч от мисълта да предаде и 

останалите си земи на  Матиаш Корвин срещу парично обезщетение и земи в Унгарско 

или срещу Загреб. Впрочем и Венеция му отправяла подобни предложения, но нейната 

оферта била: да предаде останалите си земи и да получи Брач и право да резедира в 

Сплит. Потиснат, загубил ориентация и сломен от загубите, на 22 май 1465 г. херцог 

Стефан починал. Така се създало ненормално положение - незавладените земи на 

Херцеговина, които преминали в ръцете на наследниците на  Стефан Косача и 
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унгарците, да бъдат разделени на две части . Средното течение на р. Неретва и 

околните земи били отделени от владенията , граничещи със Зета и областта около 

Котор. Чрез завоеванията си в Херцеговина османците получили обща граница с 

Дубровник.38 

 В годината на смъртта на султан Мехмед II- 1481 г. , унгарският крал направил 

опит да прогони османските турци от Босна. Оказало се обаче, че значението на 

смъртта на султана било преувеличено. Новият владетел Баязид II (1481-1512) , след 

като укрепил властта си и решил вътрешните проблеми на страната си , вече можел да 

се посвети на военни кампании за разширяване на държавните територии.39 Последвала 

контраофанзива за изтласкване на унгарците от босненските земи. Османските войски 

не само успели да изтласкат унгарските части от същинска Босна, но и покорили 

Херцеговина.40 Това събитие било дело на бейлербея на Румелия и се случило през 

1483 г.41 

 Така в обобщение може да се каже, че съдбата на наследниците на Стефан 

Вукчич-Косача Владко и Владислав е низ от безвъзвратни загуби, защото не успели да 

опазят владенията на баща си. Живота на Влатко бил запазен след завоеванието. Все 

пак брат му Ахмед бил висш съновник и влиятелна личност в султанския сарай. 

Владислав към 1481 г. се намирал в Словения под егидата на Матиаш Корвин. Починал 

през 1489 г. почти едновременно с брат си Влатко.42 

 От картата на Балканския полуостров изчезнала още една държава, която 

попаднала за столетия под сянката на полумесеца. 

 Съдбоносни часове настъпили и за албанския народ. Голямата феодална 

разпокъсаност на албанските земи и постоянният венециански натиск създали 

подходяща среда за османска инвазия. 

 Султан Мехмед I (1402-1421) предприел безкомпромисна политика към 

територията на албанските люде. През 1415 г, използвайки смъртта на албанския 

феодал Никита Топия, Мехмедовият военачалник Омер бей завладял  Круя. На 

следващата година във връзка  с влошаването на османо-венецианските отношения 

голяма турска, армия начело с Хамза бей, нахлула в Южна и Централна Албания 

превземайки Валона, Канина, Берат, Пиргос и унищожила т.нар. Валонско княжество. 

Овладяно било изключително важното Валонско пристанище, откъдето османците 

могат да контролират входа на Адриатическо море. При тази османска военна операция 

всички северноалбански феодали, включително и Иван Кастриоти, се принудили да 

потвърдят васалния си статут.43 Тези нови територии имали не само военно 

стратегическо значение, но и икономическа полза за османците. Град Валона бил 

разположен на Югоизточното Адриатическо крайбрежие, където кипяла много 

доходоносна търговия, която щяла да  носи много приходи за хазната на султана.44  

 Така с агресивна и инвазивна политика османският владетел Мехмед I, успял в 

периода 1415-1419 да прогони местните князе от Южна Албания, да отнеме владенията 

им и да установи османски феодални порядки, а големите  родове в Северна и Средна 
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Албания изпаднали в зависимост от Малоазийските пришълци. Начинанията на 

Мехмед I  на албанска земя  били продължени от султан Мурад II (1421-1444  и  1446-

1451). Областите на Средна и Южна Албания, от река Мат на север до Чамери на юг, 

били обединени в един санджак, известен в документите и историческите извори под 

наименованието Арванид.45  

 Бедите за албанския народ вървели една след друга. Веднага след 

приключването на солунската кампания скопският удж  Исхак бей нападнал владенията 

на албанските феодали с провенецианска ориентация. Иван Кастриоти загубил 

повечето от крепостите си, от владенията им били  прогонени Коя Захария и 

Дукагините. В края на 1430 г. само появата на голямата войска на румелийския бей 

Синан паша пред стените на Янина било достатъчно, за да сломи желанието за отпор  и 

да накара обитателите на твърдината да се предадат доброволно. По този начин 

жителите  избягвали съдбата на Солун, който бил разграбван от мюсюлманите в 

продължение на три дни.46  Крепостта Арта потвърдила васалната си зависимост от 

султана.47 

 На фона на тези събития обаче нестабилността на турската власт и размирността 

на албанските земи се проявила много ярко в периода 1431-1432 г. В опит за укрепване 

на османската администрация в Албания започнало ново преброяване, което срешнало 

яростна съпротива в множество села, които отказали въвеждането на тимара. Някои от 

тимариотите били убити. Известни семейства като Кастриоти  и Арианти, били 

принудени да изоставят големи владения. Недоволните от това положение, Арианти 

организирали  през 1432 г. сериозен бунт. Насърчени от Неапол и Унгария албанците 

победили Евреносолу Али бей, който бил изпратен да потуши бунта. Този успех 

привлякъл на страната на фамилията християнски феодали от северната и централната 

част на страната. Въстаническите действия продължили до 1439 г. и ръководените от 

Герги Арианти  отряди на два пъти разбивали изпратените срещу тях  османски войски 

. С водача на  въстанията търсели контакти папата, унгарският крал и римски 

император Сигизмунд, арагонско – неаполитанският крал Алфонсо V и др. Към 1439 г. 

османската власт успява да потуши частично освободителното движение, но била 

принудена да назначи Арианти за управител на областта Шкумби и Вльоса . Освен това 

султан Мурад II трябвало да върне отнетите земи от албанските родове и да изключи 

голяма част  от албанските села от тимариотската система.48 

 Тези случаи не пречели на османските турци да бъдат господстваща сила в 

Албания в десетилетието преди динамичните събития от  средата на XV в. 

 На фона на агресивната външна политика на мюсюлманските  нашественици, на 

християнския свят станало ясно, дори болезнено ясно, че османската държава не би 

могла да се впише в съществуващата балканска политическа конюктура. Илюзиите за 

самоунищожение на държавата с Малоазийски корен отдавна били мъртви, което 

довело до възкресяване на   идеята за кръстоносен поход срещу завоевателите. 

 В периода на 1443 -1444 г. европейският християнски свят влязъл в тежка битка 

с мюсюлманите, предвождан от полско- унгарският крал Владислав III Ягело, който 

загубил живота си на 10 ноември 1444 г. край Варна, в името на Христовата вяра. 
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Балканските народи също взели по един или друг начин участие в това мащабно 

събитие. 

 Кръстоносната инициатива дала криле на албанците, които се оказали трън в 

петата на Османската империя. За свободните планинци, сплотени от патриархалния 

бит, османската власт носела не само религиозна  и   народностна дискриминация, но и 

нови социални и административни порядки непознати  в албанското общество. Това 

обстоятелство създавало повече напрежение  в отношенията между османците и 

местното население, отколкото, в която и да е област на Балканския полуостров. В този 

случай  забавеното развитие на албанските земи в сравнение с други региони на 

Европейския югоизток  се превърнало в една от силните страни на албанското 

общество от гледна точка на перспективите  за съпротива срещу нашествието. Дори 

помюсюлманчването на наследниците от  по-видните  албански родове не дало 

резултат. Султанската власт подценила силата на връзката между ислямизираните 

представители  на  албанската аристокрацията  и обикновеното планинско население. 

Оказало се, че някой от тях вече изповядващи исляма, продължавали да вземат 

присърце интересите на своите сънародници и се превръщали във водачи на албанските 

съпротивителни движения. Освен това противоречията между народ и аристократи 

били сведени до минимум. Такъв е случаят с Гиерги Кастриоти- Скендербег.49  

 Хронистът Барлеций в своето съчинение от 1510 г., описал героичната 

съпротива срещу османските турци на албанския национален герой Скендербег, който 

в края на 1443 г., вероятно подтикнат от  успехите на Дългия поход дезертирал от 

османската армия и сложил ръка на крепостта Круя. Той бил нейн управител и се 

провъзгласил  за независим  владетел. Това събитие е засвидетелствано и в ,,Писание за 

верските битки“.50   

 Но кой е този човек? На какво се дължи неговият успех срещу турците? 

 Баща му Иван Кастриоти, след като се признал за османски васал, бил принуден 

да го изпрати в султанския двор, където Гиерги Кастриоти (Скендербег) приел исляма 

и се запознал с османската военна практика.51 Впоследствие за вярна служба бил 

награден с поредица тимари, като всеки  следващ  се явявал по-значителен от 

предходния.52  

Повеждайки въстанието в Централна и Северна Албания, Кастриоти постигнал 

единство сред албанските властели  като основал т. нар. Лешка лига, която от своя 

страна се явява първата общоалбанска политическа организация и на практика 

представлява първата средновековна албанска държава.53 

Надигането на албанците незабавно привлякло вниманието на Мурад II и той 

изпратил 25 000 хилядна армия, водена от опитния пълководец Али паша, която да се 

разправи с бунтовниците. Завързала се битка край полето Торвиол, където албанците 

надделяли. Тази победа популяризирла Лешката лига в цяла Европа.54 

Последвали още  два неуспешни опита на османците да се справят с албанските 

бунтовници. Ислямските пришълци претърпяли тежки поражения близо до Призрен 
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през 1445 г. и на следващата 1446 г., след като турски военни части навлизли в Северна 

Албания.55 

Издигането на Скендербег и утвърждаването му като водеща фигура започнало 

силно да притеснява Венеция, която сериозно се бояла за своето присъствие по 

протежението на албанския бряг. През 1447 г. Сияйната република решила да оттегли 

подкрепата си от Лешката лига и обявила война на албанците. Нещо повече, 

венецианците  се договорили за  съвместна операция с Мурад II, планирайки 

едновременна атака срещу Скендербег от северозапад и североизток. И този път Гиерги 

Кастриоти проявил своя талант на блестящ военен стратег. Османските войски били 

победени при Ораник, а венецианците претърпяли решително поражение  по поречието 

на р. Дрина.56 Съзнавайки, че подобна ситуация, а именно водене на война на два 

фронта, сериозно намалява съпротивителните сили на албанския народ срещу 

ислямските нашественици , Скендербег потърсил възможност за постигане на 

примирие със  Сияйната република. Албанският предводител отстъпил на 

венецианците спорна територия с важен митнически пункт, а Венеция  отпуснала на 

албанския народ годишна субсидия и обещала  на Гиерги убежище  на своя територия. 

Въпреки всичко Републиката на Свети Марко продължавала  с двойствената си 

политика към антиосманската съпротива на Лешката лига.57 

През 1450 г. Мурад II решил да вземе реванш  за поражението си в Албания. Той 

застанал начело на почти 100 хил. армия и се отправил към твърдината Круя, център на 

въстанието, като обсадата продължила цели четири и полови месеца. Османският 

владетел изгубил една четвърт от армията си и се оттеглил безславно към Одрин.58 

Победите на албанския водач довели до установяване на дипломатически 

отношения с Унгария, Рагуза, Папската курия и др. Съвпадение на интересите  

инициирало подписването   на 26 март 1451 г. на договор според който неаполитанския 

крал Алфонсо V обещавал  военна подкрепа и ежегодна финансова помощ в размер на 

1500 дуката. От своя стана, Скендербег , притиснат от нуждата и вярвайки, че ще може 

да въвлече силното кралство във войната на своя страна срещу османците , обещал да 

признае сюзеренитета на Алфонсо V върху всички албански територии, които ще бъдат 

освободени с помощта на неаполитанските сили.59 

Във времето от 1452-1453 г. победите за албанските бунтовници продължавали. 

Поредните османски набези били успешно отблъснати.60 

След падането на Константинопол вниманието на новия султан Мехмед II било 

насочено към албанските земи, и то не само в контекста на общия му стремеж да 

довърши завладяването на  Балканския полуостров, а поради планираното нахлуване на 

османски войски на Апенинския полуостров. Появили се и първите неразбирателства в 

редиците на Лигата, възникнали в следствие на опита на Скендербег да я централизира. 

Това довело да дезертиране на някои от членовете, дори преминаване на страната на 
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противника. Така се стигнало до  прояви на неуспешни военни действия срещу 

завоевателите.61 

Въпреки напрежението в структурите на Лешката лига Гиерги Кастриоти успява 

да поднови победоносните си действия срещу османските нашественици. Османските 

походи в периода 1455-1457 г. продължавали да търпят крах след крах, да бъдат 

плащани с кръвта на турските войници. Дори се стигнало до положение, в което 

османският султан предложил три годишно примирие, което Скендербег приел.62 

Военните действия между  турци и албанци били подновени с пълна сила и 

започнали отново да сеят смърт, отново през 1462 г. През последните шест години от 

живота на Скендербег османските опити за завладяване ставали все по-опасни и по-

упорити.63 Тактиката приложена от Мехмед II във албанските предели се състояла от 

терор и депортиране.64 Всичко това рушало страната. Намалявал албанският военен 

потенциал вследствие на избиването на населението.65 Освен това много от кампаниите 

на турците срещу албанския народ били провеждани по време на жътва. Нанесените 

щети били огромни. Така Албания се оказала жертва на  стопанска разруха 

комбинирана с тежък глад.66 

В навечерието на новата жътва през 1466 г. , султан Мехмед II направил пореден 

опит за превземане на крепостта Круя, който се оказва неуспешен и се превърнал в 

обсада под командването на Балабан паша. Турците построили и твърдина с 

военностратегическо значение, която носела името Елбасан.67 Отчаян, Кастриоти 

потърсил външна помощ и получил такава от Неапол под формата на пари, провизии и 

оръжие.68 

След  завръщането си в Албания Скендербег нанесъл  тежък удар  на османците, 

дори загинал Балабан паша. Героят  деблокирал Круя.69 

Контраофанзивата на албанския предводител принудила султан Мехмед II 

Фатих  да поведе отново бойните си сили към албанските земи. Турските войски 

подложили на пълно опустошение Албания. Критовул пише  за деянията на 

османлиите,,… преодоляваха планините, клисурите, деретата, долините, дефилетата, 

пещерите  и всички пропасти. Те покоряваха всяко място и го завземаха, поробваха и 

рушаха в продължение на две седмици.“70 

 Албанският предводител оставил в крепостта Круя венециански гарнизон  

избягал в Леш, където през 1468 г. починал. Така  в края на 1467 г. голяма част от 

непокорната Албания с изключение на венецианските анклави Шкодра, Дурац, Леш, 

Круя и Драч, вече били в османски ръце.71  

 Първоначално венецианците  съумявали да защитават и дори да разширяват 

своите албански владения, като масово  използвали албанските войски натрупали опит 
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в многото битки с нашественика. През втората половина на 70- те години  на XV век 

обаче,  победоносната инерция от епохата на Скендербег започнала да се изчерпва, а 

неравенството в силите  ставало все по-ясно изразено. Османците успели да спечелят 

преимущество над Сияйната република в Албания  и да я изтласкат  бързо от 

държаните от нея твърдини и площи. През юни 1478 г в турски ръце паднала Круя – 

символът на албанската съпротива, а на следващата , османлиите влезли в Скадар 

(Шкодра). 72 

На 25 април 1479 г. Венеция била принудена да подпише мирен договор с 

Османската империя, по силата на който загубила албанските си владения. За Албания 

започнал дългият период на османско владичество.73 

Последни искри на надежда и съпротива прескочили през 1481 г., когато умрял 

Мехмед II Завоевателя. Гион Кастриоти, син на Скендербег за кратко успял да превземе 

Южна Албания. През 1491 г. на бунт се вдигнали и други кланове, но съпротивата им 

била смазана от Баязид II. До 1499 г. и най-малките опити за отпор от албанска страна 

били  задушени.74 

След сломяването на албанската  съпротива дошъл редът на още една балканска 

страна да попадне под властта на Полумесеца. Това била Черна гора. 

Тази държава разположена в непристъпните черногорски планини, влязла 

трайно в завоевателните планове на османците след падането на сръбската деспотовина 

и Босна. През 1464 г. починал Стефан Църноевич и на чело на страната застанал синът 

му Иван Църноевич. Неговата резиденция била високопланинската крепост Жабляк, 

разположена край северните брегове на Скадренското езеро.75  

В условията на засилващ се османски натиск Иван Църноевич бил заставен да 

лавира между османския султан и Венеция. Понякога той бил принуждаван от 

политическата ситуация да бъде едновременно васал и на османската държава, и на 

Републиката на Свети Марко. Неговото отношение към двата силни сюзерена зависело 

до голяма степен от хода на османо-венецианската война, чрез която се решавала 

съдбата на черногорското крайбрежие и на основните пристанищни градове.76 

Самото завладяване на западнобалканските територии през втората половина на 

60- те и 70 –те години на XV в. се извършило под знака на този конфликт. Турските 

военни операции срещу венецианските  владения се редували от набези и походи срещу 

незавладените части от Херцеговина, Черна гора и Албания.77 

Основна вътрешна опора  и същевременно единствена военна сила на Иван 

Църноевич били военните дружини на отделните властели и общини, свързани 

помежду си от система от роднински връзки. Те разчитали много на доставката на 

оръжие  и муниции от венецианските владения по черногорското крайбрежие.78 

Въпреки трудния планински терен и родовата сплотеност на  черногорския 

народ, съпротивителните сили на миниатюрните владения на Иван Църноевич, в които 

населението не било повече от 8000 души, били силно недостатъчни. Те в никакъв 
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случай не можели да устоят на османския завоевателен устрем в условията на турска 

доминация в района на Западните Балкани.79 

За Черна гора особено важно се оказало времето след падането в османски ръце 

на твърдината Шкодра. През 1480-1481 г. между Османската империя и Венеция се 

водели преговори за мир. Обсъждала се и съдбата на останалите свободни черногорски 

планински области . Под венецианска власт оставали Улцин, Бар, Будва и Котор, а 

също териториите от областта на племето Пащровичи. На дневен ред бил и въпросът  за 

владенията на черногорския предводител Иван Църноевич. Морската държава Венеция 

желаела тези територии да бъдат под нейна опека, но османлиите, под диктата на 

силата, хвърлили обвинения към Църноевич, че не си плащал задълженията към тях 

като техен васал, и трябва да си понесе наказанието. Надделял Полумесецът. След 

подписването на османо-венецианското споразумение, турските орди се насочили към 

Монтенегро и Иван Църноевич бил принуден да се спасява с бягство. Османската власт 

се разпростряла, макар и временно, над черногорските земи, без венецианските 

владения по крайбрежните части и земите на клана Пащровичи.80 

Владетелят Иван Църноевич прекарал в изгнание известно време в Неапол. 

Завърнал се във владенията си през 1481 г. Обхваналите тези краища на Балканите 

антиосмански настроения и особено бунтът, ръководен от Иван Кастриоти, 

подклаждали и неговите надежди за промяна на съдбата на Черна гора. Скоро обаче 

албанците отново били сломени и преклонили глава пред ятагана на нашественика. 

Вероятно в края на 1481 или началото на 1482 г. Иван Църноевич,  владетел на 

миниатюрно княжество , отново се  откупил от османците с данък. В Обод днешният 

град Риека, се установило седалището на владетеля. Част от бившите му владения вече 

били имперска земя. Османски гарнизони имало в Подгорица, Медум и Жебляк. През 

1485 г. по-малкият му син приел в Истанбул исляма и получил името Скендер81. Така 

Иван Църноевич се оказал владетел на миниатюрно княжество, което се простирало в 

териториите между течението на река Зета, северните брегове на Скадарското езеро и 

крайбрежието северно от град Бар. Владетелят на Черна гора бил лишен от правото да 

провежда самостоятелна политика. Столица на васалното владение станала крепостта 

Цетине.82 

Църноевич полагал много усилия да укрепи православната църква в своите 

владения. Това бил естествен отпор срещу нахлуването на исляма, но същевременно и 

борба срещу католицизма, който прониквал чрез католическата епископия в Котор. 

През 1484-1485 г. с парични средства на Иван Църноевич  в Цетине съградили 

митрополитска църква и манастир. Там се преместил водачът на черногорското 

православие –митрополитът. В следващите векове на османско господство владиката се  

превърнал в обединител за ортодоксалния черногорски народ и основна фигура в 

живота на Монтенегро.83 

След смъртта на Иван Църноевич властта била наследена от по-големия му син 

Джурадж Черноевич-интересна и много ученолюбива фигура.84 Любовта към книгите 
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на този владетел довела до организиране на печатница на кирилски книги през 1493 г., 

необходими за богослужението.85 Образованието и развиването на собствения език 

представлявали  също форма на съпротива срещу чуждото проникване и начин за 

предпазване  от  народностното претопяване. Освен това в тази печатница било 

изработено и копие на Законника на сръбския цар Стефан Душан, който изпълнявал 

функцията на официален законодателен  паметник в  Черна гора.86 

Положението на Джурадж Църноевич се влошило в резултата на семейни 

междуособици, както и при предишни владетели. Брат му Стефан действал срещу него 

при турците.87 Негативните събития продължавали да следват православната Черна 

гора. В отношенията с Портата настъпила тежка криза. През 1494 г. османците 

обвинили Джурадж , че води преговори на Запад за присъединяване към нов готвещ се 

антиосмански поход. През есента на 1496  година му било наредено или в тридневен 

срок да напусне страната, или да се яви пред Портата, за да даде обяснения. С малка 

свита  Джурадж Църноевич се отправил за Венеция, родината на съпругата му 

патрицианката Елисавета Ерицо. Брат му Стефан, който го наследил според желанието 

на османците, скоро предал властта в техни ръце.88 Под властта на Венеция трайно 

останали крайбрежните градове Котор и Будва, а Бар и Улцин до 1571 г.89 

През 1499 г. Черна гора била превърната в османски санджак, начело на който 

бил поставен помюсюлманченият син на Иван Църноевич Станиша-Скендербег.90 

Така продължавала да се променя политическата карта на Западните Балкани. 

Следващата жертва на османските експанзионистични апетити станала Унгария, 

чиито политическа история се променила коренно след погрома в битката при Мохач 

на 29 август 1526 г.  Тези събития улеснили  турските ятагани, при обезкървяването  на   

още един балкански народ-това били хърватите. 

Съдбите на Унгария и Хърватия били  преплетени. Между тях била осъществена 

уния, която  действала  от 1102-1526 г. По време на съществуването и хърватската 

държавност се запазва напълно. Като представителите на хърватската държавна власт , 

водачите на отделните хърватски племена избирали  през 1102 г. унгарския владетел 

Коломан за крал на Кралство Хърватия и Далмация. Коронясвайки се за хърватски крал 

той от своя страна гарантирал самостоятелността на хърватската държава в нейните 

вътрешни работи. Освен това, хърватите не плащали данъци на унгарската корона, 

Хърватия се управлява сама, а унгарският владетел  само утвърждавал решенията на 

Хърватския събор.91 Подобно на Босна  и хърватските земи  били разкъсвани от 

борбите на могъщи феодали и  съперничещи си  владетели, не били подготвени  да 

посрещнат прииждащата османска лавина.92 

С намесването си в разгорелите се в Хърватия  феодални размирици, крал 

Сигизмунд Люксембургски допълнително задълбочил вътрешнополитическата 
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нестабилност в страната. През 1415 г. кралят обявил кръстоносен поход срещу 

обвинения от него, в ерес и държавна измяна, Хървое Вукшич Хърватинич. Последният 

успял да отблъсне кралските войски с помощта на извиканите от него османски отряди. 

Именно тогава, след като заробили хърватския бан, турците за пръв път проникнали в 

Хърватия и Славония, и то толкова навътре в техните територии, че се приближили до 

Загреб.93  

Напразно унгарският крал Сигизмунд взел мерки да заздрави отбраната на 

Хърватия и Славония. Изградена била отбранителна система, в която хърватските земи 

заемали много важно място: единият от защитните пояси бил свързан с опасването на 

Хърватско, вторият защитен пояс бил славонският по течението на р. Уна и третият 

укрепен лагер- ускорският, на север от босненската земя. Въпреки тези мерки 

хърватските земи станаи жертва на османските набези.94  

Пред непосредствената заплаха от нахлуване на турците  Хърватия, в рамките на 

Унгария, била допълнително  дестабилизирана от настъпилите династически борби 

след  смъртта на Сигизмунд. В края на този политически нестабилен период на 

престола в Унгарското кралство се качил Матиаш Корвин, чиято главна задача била да 

укрепи югозападните граници на кралството т.е. Хърватия и Славония, за да си 

гарантира успешна борба с османлиите. По този начин кралят продължил започнатото 

от покойния Сигизмунд начинание за  създаване на отбранителни бановини. Били 

създадени Сребренишката и Яйечката бановини . А през 1477 г. била изградена 

Сенската капетания с център град Сен, чиято основна задача била охрана и отбрана на 

Хърватия и от Венеция, и от османците. Тук отново се следвала идеята на Сигизмунд 

Люксембургски да бъде основана бъдещата хърватско –славонска Военна граница.95 

Единствената слаба точка в изградената от Матиаш Корвин отбранителна 

система представлявал завладеният вече от турците коридор  на р. Саня заедно с 

крепостите Ключ и Каменград. Този коридор давал възможност на идващите от Босна 

османски нашественици  да нахлуват дълбоко в хърватските земи  и прегазвайки Лика, 

Карбава, и Модруша, да стигнат чак до Истрия. При тези обстоятелства, унгарският 

владетел назначил  с цел да осигури  отбраната на Хърватия от връхлитащите 

мюсюлмани хърватско – славонския бан Никола Илочки , които управдал доверието в 

себе си. Но след смъртта му османските набези били подновени. Въпреки това 

хърватите нанесли поражения на османски войски през 1483 и 1491 г.96 Това обаче не 

означавало че идвал краят на Малоазийската заплаха. Напротив! Започвала борба за 

оцеляване на хърватския народ и борба за всеки сантиметър земя с нашествениците. 

През 1493 г. босненския паша нахлул в Хърватия. Грабителския поход стигнал 

чак до днешна Словения. Войска от хърватски и славонски рицари под командването на 

бан Емерик Деренчин искала да отреже пътя на турците. Така на 9 септември 1493 г. в 

равнината Крбава южно от Плитвичките езера османците разгромили хърватската 

войска. Според преданието загинали 10000 мъже, банът паднал в плен.97 

След битката при Крбава започнало масово бежанско движение на благородници 

и селско население от Хърватия в посока Славония и към крайбрежието. Граничните 

                                                           
93 Божилова, Р. История на Хърватия, В. Търново, Абагар, 1998, 81-82 
94 Цветкова, Б. Паметна битка на народите: Европейският югоизток и османското завоевание –края на 

XIV и първата половина на XV в, 94 
95 Божилова, Р. История на Хърватия, 81-82 
96 Пак там, 83-84 
97 Щаендорф, Л.. Хърватия : От Средновековието до наши дни, София, Рива, 2009, 74-75 



области се обезлюдили. Хърватският парламент се обърнал за помощ към папа 

Александър IV.98 

Въпреки тежкото поражение хърватският народ не загубил голяма част от 

териториите си, нито своята независимост. Нещо повече , стигнало се до процес на 

обединение на силите в името на националната кауза и  оцеляването. Започвала борба, 

която щяла да продължи два века, щяла да се води по суша и по море. Този чутовен 

подвиг останал известен в историята като ,, Хърватската двеста годишна война“.99 

От 1495 до 1504 г. отпорът на хърватите бил воден от незаконен син на крал 

Матиаш Корвин. Обръчът на османската експанзия продължавал да се затяга. В ръцете 

на пришълците през 1499 г. попаднала Неретвянска Крайна, а през 1511 г.  

завоевателите достигнали до днешен Карловац. Две години по-късно  османлиите 

завладели Сребренишката отбранителна бановина. През 1513 г. хърватския отпор е 

поет от Петър Бориславич- останал в  историографията като ,, баща на хърватския 

народ“ Освен военна, той водел и много активна дипломатическа дейност в полза на 

националната кауза. След неговата  гибел настъпили още по-тежки времена за 

Хърватия. 100 

Успяла да превземе Белград, неудържимата армия на султан Сюлейман  I ( 1520-

1566)  Великолепни започнала да  прегазва хърватските земи. Турците овладели 

Източен Срем, Шабачката бановина ,  поречието на р. Кърка. Един след друг  в 

османски ръце попадали градоветe: Книн, Скради, Островица. Единствено Фердинанд 

Хабсбургски се притекъл на помощ на притиснатите хървати. Останалите европейски 

сили останали слепи за приближаващата със страшна сила опасност.101 

Разгромът на Унгария в битката при Мохач от 1526 г. изменя положението на 

хърватския народ много осезаемо: една част от територията на Хърватия заедно с 

централната част попаднала в рамките на Османската империя и станала буферна зона 

между нея и другата империя- Хабсбургската. Там  се установили османски военни 

гарнизони, раздавали се тимари, дошла османска администрация, която оглавява 

бейлербейство Буда. Друга част от Хърватия, както и т.нар. Кралска Унгария, влезли в 

пределите на Австрийската империя. Всичко това сложило край на хърватско- 

унгарската уния. Така пред хърватското дворянство възниквал въпросът за избор на нов 

крал. След три годишна гражданска война, в крайна сметка, се наложила династията на 

Хабсбургите като владетелска династия и на хърватите от 1530 г. Това също се 

осъществило под формата на съглашение –хърватското дворянство избрало Фердинанд 

Хабсбургски  за свой крал, а той от своя страна признал  на Хърватия правата от които  

тя се е ползвала в условията на хърватско-унгарската уния.102 

Гражданската война улеснила овладяването на нови хърватски територии от 

османските нашественици. Под турска власт паднали Лика, Карбава, Яйчката бановина. 

Настъплението на османските войни продължило и през 1529 г., те завладели целия 

Срем и част  от Източна Славония, а опасността помирила враждуващите фракции в 

хърватския граждански конфликт.103 
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В хърватските земи, на фона на османското проникване, се случило нещо много 

интересно от политическа гледна точка. Териториалните загуби  за Хърватия, така 

също и  за Славония, обусловили отслабването на съсловията в двете територии и 

поставили близко тяхното обединение. През 1533 г. парламентите  на двете територии 

за първи път заседавали заедно. От 1558 г. те вече били трайно обединени. 104 

Но през 1536-1537 г. последвал нов турски поход. Войските навлезли дълбоко в 

хърватската земя, като овладели стратегически важния град Пожега и последната 

твърдина на юг от Велебит – Клис. Падането на отбелязаните крепости открило пътя на 

османските завоеватели за настъпление на запад и на юг.105 

Във войната с Венеция ( 1536-1540), турците опустошили околностите на Задар, 

Сплит и Шибник и след като завладели Врана и Надин, получили излаз, със 

стратегическо значение, на Адриатическо море. От тази позиция османците държали  

като в клещи от изток и от запад Хърватия. Така страната продължавала да губи земите 

си.106 

Източната част на средновековна Славония от втората половина на XVI в. вече 

принадлежала на мюсюлманите. Санджакът бил с център първоначално в Чазма, от 

1565 г. в Пакрац, от края на века в Церник при днешна Нова Градишка. Пожега, която 

още от Средновековието се ползвала с голяма важност като търговски град  и 

жупанство, от 1537 г. била център на едноименния санджак.107 А през 1556 г. в 

османско владение паднала и Костайница, която поради важното си стратегическо 

положение била наречена ,,Вратата на Хърватия“. В резултат на тази загуба хърватите 

били принудени да изтеглят отбранителните си позиции навътре в своята територия и 

да ги концентрират около Зрин, Гвозданско, Храстовица и Сисак, като дълбоко в 

турския тил останал да се брани сам Бихач. Принудителнато  оттегляне на хърватските 

отбранителни линии позволило на османците да проникнат през следващата година 

между теченията на р. Уна и р. Купа, което улеснило бойните действия и обсадата на 

Сигет.108  

Независимо от силната съпротива на своя народ Хърватия продължавала да губи 

земите си. От 1575 до 1578 г. в ръцете на мюсюлманските бойци  попаднали днешните 

области Бановина, Кордуна и Босанска Крайна. В резултат на тези загуби по времето на 

първите двама крале от династията на Хабсбургите – Фердинанд (1527-1576) и 

Максимилиан (1564-1576),  територията на Хърватия била сведена до остатък от 

остатъка на някогашната държава. Трябва да се отбележи, че и Хабсбургите 

ограничавали самостоятелните права на хърватските свободни земи, с цел да бъдат 

управлявани  като наследствени от тях.109 

В средата на шестнадесетото столетие била обособена т.нар. Военна Крайна или 

известна още като Военна граница. Чрез изграждането и австрийската гранична 

отбрана, с изключение на Жумберак, отбраната  била пренесена на хърватска и  

славонска територия.110 Самата Крайна била поделена на четири части: Хърватска 

Крайна, обхващаща земите от Купа до морето, с център Сен, Славонска Крайна с 
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център Вараджин, простираща се чак до Драва, а Банска Крайна заемала земите от 

околностите на Карловац до Иваница.111 

През 1594 г. босненският наместник Хасан паша  започнал нов поход за 

завладяване на остатъка от хърватските земи. Той обсадил Сисак пазещ подстъпите към 

Загреб, но поради героичната  отбрана на града,   бил принуден да се оттегли. На път за 

Босна турската войска завзела Рипач, но претърпяла две поражения – при Слун и 

Иваница. Така пред все по-нарастващата опасност , в началото на 1592 г.  Саборът 

обявил  обща защита на отечеството и народа.112 

През пролетта на 1592 г. начело на 40000 армия Хасан паша решил отново да 

направи опит да завладее Сисак . Този път се подготвил още по-добре стратегически, 

като построил  базово турско военно селище на р. Петриница. Освен това, за да 

подсигури тила си  завзел и последната твърдина на юг, която носела наименованието –

Бихач.113 

Така обаче втората битка за твърдината Сисак през 1593 г. , която е разположена  

при вливането  на р. Купа  в р.Сава,  донесла първата голяма победа на хърватите над 

турските пришълци, които подобно на библейските скакалци, скачали от държава на 

държава и я опустошавали.114 

Победата при Сисак била най-важната победа в отбранителната война на 

хърватите срещу турците . Тя отбелязала прелом не само в отбраната на хърватските и 

днешните словенски земи, но и в отбраната на Средна Европа. Всъщност след този 

успех на хърватско-турската  граница настъпило равновесие на силите, което създало 

условие  за водене на Тридесетгодишна война между Рудолф Хабсбургски и султан 

Мурад III, останала в историята като ,, Дългата война“115 

Междувременно освен поражението при Сисак османците губили позициите си 

при Петриня, Церника и Пожега. Загубите принудили турците да подпишат 

равноправен мирен договор с Хабсбургите през 1606 г. Този мир имал важно значение 

за по-нататъшната борба на хърватския народ срещу завоевателите- той бил първа 

крачка в усилията му да  освободи земите си от османските нашественици и да се 

обедини.116 

Турските нападения и завладяването на повечето хърватски земи до голяма 

степен обезкървили хърватския народ – стотици хиляди хървати били убити други  

откарани в робство. Тези които се превърнали в бежанци се заселили в пределите на 

днешните Унгария, Австрия, Словакия и  Южна Италия. Османските нашествия 

сериозно накърнили биологическия потенциал на хърватския народ, а бежанските 

вълни и последвалите ги заселвания на друго население  в обезлюдените от хърватите 

райони, успели да променят народностният облик на някои области. Като пример могат 

да бъдат посочени Крайна и Босна и Херцеговина, където значително намалял броят на 

хърватите. Наблюдавало се разрушаване на стопанството  и забавяне на 

икономическото развитие, последвани от всеобщо обедняване.117 
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Тежка борба за оцеляване очаквала храбрия хърватски народ. Заклещен между 

интересите на тогавашните велики сили, той бил осъден неговата земя да бъде владяна 

от австрийците, турците и  венецианците за продължителен период от време, в който 

щели да бъдат дадени много човешки жертви и понесени много страдания. 

Западните Балкани споделили съдбата на почти целия Европейски югоизток. Те 

попаднали под властта на новата сила идваща от Мала Азия и трайно стъпила в Европа-

Османската империя. Завоеванието не се случило бързо, дори понякога инвазивните 

действия били прекратявани в зависимост от политическата обстановка. Но едно е 

сигурно, нашествието донесло много човешки и материални загуби. Били изгубени 

безвъзвратно културни ценности. Спряло културното и икономическо развитие. Елитът 

на западнобалканските народи бил унищожен или физически, или чрез разселване и 

приемане на исляма. Християните от Западните Балкани попаднали в една теократична 

абсолютна монархия, която била конгломерат от народи, от чиито недра векове по-

късно щели да се родят съвременните балкански нации. Разселването и бежанските 

вълни променили етническия облик на този регион и заложили избухването на тежки 

религиозни и етнически конфликти  през XX  и XXI  в. отприщени с разпадането на 

Югославия. Самото завоевание оставило дълбок отпечатък в съзнанието народите. За 

него се разказва както в националните истории, така и в  народните песни и приказки. 

Когато вървяло превземането на Балканския полуостров от османските турци, Европа 

навлизала в Новото време, а нашествието забавило развитието на цяла Югоизточна 

Европа превръщайки я в най-изостаналият регион от Стария континент. 
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