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НАМИЛ-ПАША У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

У 1853. ГОДИНИ

(По вщестима аустрщских изв]ештача)

Омер-паша ]е, изненада, напустио Босну кодем априла 1852.

године. Нэегов боравак у Босни и Херцеговини оставио ]е трага

у психи становништва овог е^алета, на та] начин што оно нще

више имало пов^ерен>а у Портина обећан>а да ће се спровести

реформе оде су у више наврата об]авл>иване. Већ тада се у на

роду учврстило ув]ерен>е по ко]ем од владара и централне владе

потичу, за народ, добри закони, али да их н>ени нижи органи,

односно они ко}и су дужни да их спроведу, или не разумщу па

их вагьано не спроводе или, пак, да нам^ерно заобилазе н>ихово

спровоЬен>е, на^чешпе из личних побуда: или да влада^у онако

како н>има одговара или, пак, да што лакше доЬу до великих

новчаних средстава. Омер-паша нще припадао том кругу влади-

них чиновника. Он ]е насто^ао да стриктно спроведе наредбе

кэде ]е добио у Цариграду прще свог доласка у Босну. У почетку

свог рада на увоЬен>у транзимата, он се окомио на муслимане,

каснще, када ]е сазнао да су хришпани под утипгуем сво^их исто-

в]ерника из сус)едних хришпанских земал>а, он се, исто тако,

обрачунавао и с н>има. Дакле, он кще имао пов]ерен>е ни у му

слимане ни у хришпане. Муслиманско становништво ]е остало

без даха од изненаЬен>а како се крваво обрачунао с н>иховом

властелом. Хришпанско становништво нще се могло помирити

с тим да ни Омер-паша, од ко]ега су толико очекивали, нще за

н>их ништа учинио. Штавише, он ]е н>ихов положа] ]ош више

отежао, прще свега одлуком на основу ко]е ]е хришпанском ста-

новништву одузето оруж]е ко^е му ]е било неопходно и за личну

одбрану, али и за друге сврхе. Управо ова м]ера дала ]е нови

повод аустрщско^' влади да протесту)е код Порте у корист бо-

санских и херцеговачких хришИана.
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178 Галиб Шгьиво

Аустрщски генерални конзулат у Босни брижл>иво сакуп-

л>ао податке о свим пс^авама и догаВа]има ко}и су утицали на

нерасположење хришЬанског станювништва према властима и

благовремено их доставл>ао Министарству иностраних послова.

Ов&) конзулат ]е почео са радом у исто врщеме у ю^е }е и Омер-

-паша дошао у Босну. У почетку рада, конзулови изв}етта}и

нагов^ештава^у среБиван>е станка у Босни, а с тим у вези и по-

бол>шан>е положа]а хришпанске ра]е. У то доба су односи изме-

Ьу конзула и Омер-паше били доста прщател>ски. Но, када ]е

Омер-паша почео да прогони све оне ко}и се супротставл^у по-

литици Цариграда у Босни, па и хришйане, н>ихови односи за-

хлаБу^у да би постали непрщателлки, па чак били и предмет рас

праве у Бечу и Цариграду. Од тада конзул не пропушта нщедну

прилику а да у Беч не ^ави поступке Омер-паше ко^и нису ишли

у прилог хришпанском становништву. И Омер-паша ]е пратио

рад аустрщског конзула, читаю н>егове изв]ешта]е, па ^е и у н>ему

расло нерасположење према конзулу. Када ]е на терену упознао

аустрщску пропаганду, онда ]е одлучнще наступио и према ау-

стрщском конзулу и према хришпанском становништву. Наре-

дио ]е одузиман>е оруж]а од хришћанског становништва да би

спрщ]ечио оружани наступ према властима, завео шпщуниран>е

н>ихових села, организовао буднще чуван>е аустрщско-турске

границе, а повремено ]е забран>ивао сваки контакт са аустрщ-

ским конзулатом у Сара]еву. Овакви односи у Босни, на ко]у ]е

Аустрща све више рачунала, нису одговарали аустрщско] источ-

но] политици. Стога ]е Аустрща предузела инищцативу да им

стане на кра]. Искористила ]е све околности, па }е интервени-

сала на Порти да се сераскер Омер-паша уклони из Босне и да

се османска влада постара за побол>шан>е положа]а хришпанске

ра]е у Босни.

Османска влада ни]е имала ]единствен став према овим ау-

стрщским захт)евима. Било ]е министара ко^и су били накло-

1ьени Аустрщи, па су тражили да се удовол>и н>еним тражен>има,

али и оних ко}н су одбщали аустрщско мщешан>е у унутраппье

прилике у Царству. Министар иностраних послова, Фуад ефен-

ди}а, отворено ]е рекао отправнику послова аустрщ'ске интер-

нунщцатуре у Цариграду, Фон Клецлу, „да се од ]едне независне

државе, каква ]е Турска, не може захтщевати да се да]у гаран-

цще као што ]е она ко]у Аустрща тражи за босанску ра^у."1

Ово тим прщ'е што ^е и аустрщско^ влади било познато да непра-

вилности на ко]е она указу)е, нису проистекле из наредби Пор

те, веп су то неправилности у раду локалних органа власти ко^е

Порта стално спречава.

У ово врщеме односи измеЬу Аустри))е и Турске ]ош нису

били нормализовани послще кризе због прщ'ема аустрщских,

односно маЬарских и пол>ских фегунаца на турско] територщи

1 Наиз НоГ- иш! 51аа1з АгсЫу Меп (у дал>ем тексту НН51А Ш) РА

XII/ Тйгкеа, К-45, Фон Клецл грофу Буолу. Бу]укдере, 21. октобар 1852.
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и због искрцаван>а османске во]ске у ЬЬивицама на Суторини.

Покуша]и да се односи нормализу)у учин>ени су половином 1852.

године, па ]е и босанско питање ушло у програм поравнаван>а

тих односа. Поравнаван>у тих односа нагтьале су владе общу

држава. То ]е било врщеме када су на помолу били заплети кх^и

су поново истакли у први план меЬународне политике „источно

питање". У врщеме када су Турско^ упупиване само аустрщске

притужбе, она их ]е одлучно одбщала. Али, када су се на Турску

устремили Руси, тада ]е она покушала да са Аустрщом изравна

односе. Покупкои поравнаван>а нагов]ештени су половином 1852.

(дакле, у врщеме када ]е мушир Омер-паша опозван из Босне, а

и н>егов опозив ]е, можда, израз жел>е Турске за нормализаци-

]ом односа) када }е аустрщска дипломатка формулисала услове

под ко]им би Аустрща пристала да поново успостави добросу-

с^едске односе са Турском. Тако ]е отворен пут дипломатским

натезан>има у кх>)има ]е видоьиво да су и ]една и друга страна

насто]але да преговоре о измирен>у воде тако да у ]едном тре-

нутку могу односе и нормализовати, али и погоршати. Ипак,

стица^ околности у ко,|има су се догами одвщали нщ]е био на-

клон>ен Турско], па }е н>ена дипломатка морала попуштати. У

друго^ половини 1852, она ]е морала да се одлучнще супротста-

ви руско^ политици, па рщешила да попусти неким од аустрщ-

ских тражења. Ту спада и р]ешен>е босанских ствари. Због тога

]е одлучила да у Босну упути спещцалног комесара, ко}и ]е тре-

бао да на лицу м]еста испита аустрщске захт)еве и да их потом

рщеши.

Веп у септембру 1852, аустрщски интернунщц ]е сазнао да

пе у Босну бити упупен Портин комесар, и то Бамил-паша. Ка

мил-паша }е познавао босанско-херцеговачке прилике ]ер ]е у

Босни провео прву половину 1844. године на положа]у валще.2

Пошто су сазнали за одлуку султана да у Босну упути Бамил-

-пашу, аустрщски дипломати у Цариграду су били задовол>ни.

Они су сматрали да ]е Бамил-паша погодна личност за ову дуж-

ност због тога што ]е као босански вали]а, на задовол>ство ау-

стрщских власти, рщешио многе предмете ко}и су били спорни

у аустрщско-турским односима. Штавише, аустрщски кюнзул у

Босни, Димитрще Атанасковип, управо ]е са Бамил-пашом р]е-

шавао спорне предмете у Босни и о н>ему се врло повол>но изра-

жавао. Аустрщска страна ]е била задовол>ена.

Фон Клецл ]е упознао Бамил-пашу исцрпно са свим предме-

тима аустрщских рекламащца у Босни.3 Бамил-паша ]е обепао

2 ОаНЬ ЙЦшто, ЫетЫ и Возт и уп)ете патјезп1ктаща ТаНъг-раЗе.

1угословенски исторщски часопис, 1—2/1975, 161—162.

3 НН51А \У. РА. ХП/Тигкеа, К-45. Фон Клецл грофу Буолу. Бу1укдере,

4. новембар 1852. године. Фуад ефенди^а ]е обавщестио Фон Клецла да ^е

Намил-паша веп дошао у Йстанбул и да су припрешьене инструкщуе за

вьегову мисщу у Босни. Исто, Бу]укдере, 23. септембар 1852. године. У ве

зи с другом тачком прщедлога за измирен>е Турске и Аустрще, Порта ]е

упутила депешу аустрщско] влади у ко^о] ]е стачало да Ве Турска преду
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да ће приступи™ нлховом р]ешаван>у када на лицу м]еста уста

нови одштетне захт)еве. Оно што ]е бунило интернунщцатуру у

Цариграду ]есте чтьеница да се стално одлагао одлазак Бамил-

-паше у Босну. Ипак, Бамил-паша стигао ^е у Сара]ево, 2. ]ануа-

ра 1853. године.4

Портин комесар стигао ]е у Сара]^ево у врщеме великих при-

према овог езалета за ратован>е у Црно^ Гори. У Босни и Херце-

говини ]е сакушьана храна, обавл>ан попис регрута доброволюца

ради што издашнще помоКи нападу Омер-пашине во^ске на Цр-

ну Гору. Добровол>цима ко^и су били спремни да рату)у као ще-

шаци била }е обепана м]есечна плата од шест тапира, а кон>ани-

цима четрдесет пет цванцика.5 Добровол>ци су се сакушьали на

зборном м]есту у Сара]еву, а онда су упупивани према Таслици

(Шьеагьима) и Фочи. Чак су и топови из сара]евске тврЬаве упу-

ћени на црногорско ратиште, тако да долазак Бамил-паше у Са-

ра^ево нще поздравл>ен уобича]еном топовском салвом у знак

добродошлице изванредном комесару. Да би Боппьаке приволе-

ле за ратован>е, босанске власти су прибз;егле оним спол>ним зна

чима ко^и су уобичаЗени у временима ко^а претходе реформним.

Улицама су телали извикивали позив за сакушьање доброволюца,

по щцели дан су п)еване ]аначке щесме у кхцима ]е хвал>ено

]унаштво ^ан>ичара, на ^авним м]естима су истакнуте заставе,

поставл>ени су з:ан>ичарски хазани на улицама-зборним м]ести-

ма, а сиромашним муслиманима бесплатно ]е давано оружие из

државних складишта. Ратно] атмосфери придоносили су чести

пущьи пушака ко]и су ощ)екивали улицама Сара]ева — све }е

то било доскоро строго забран>ено. Богатщи пос]едници и тргов-

ци су на сво^ трошак врбовали добровол>це и на та] начин до-

казивали сво] патриотизам.6

зети потребне м]ере ко^има пе се онемогупити неправилни и незаконити

поступци према аустри]ским поданицима у Босни. „Султан се брине о свим

сво^им поданицима без обзира на в^еру. Зато му тешко пада]у они по

ступци ко^има се врши угн>етавање босанске ра^е; Исто, Бу]укдере, 30.

септембар 1852. године; Исто, Бу]укдере, 18. септембра 1852. године. Нико-

лазевиЬ, посланпк српске кнежевине у Цариграду, обави]естио ]е аустрщ-

ског отправника послова Фон Клецла, да ]е Фуад ефенди]а од н>ега не

давно тражио да пише сво]о3 влади да код босанских изб]еглица, ко^е су

се склониле у Србщу, д]елу]е на смиривању. Н>их треба обави^естити,

рекао му ^е Фуад ефенди]а, да се прилике у Босни смиру]у и да ]е у

Босну упупен Налим-паша ко^'и има задатак да отклони учшьене пропусте;

Вид. Фердо ШишиЬ, Босна и Херцеговина за везировања Омер-паше Ла-

таса (1850—1852). Суботица 1938, 578—579.

* НН51А \ЛГ, Р.А. ХХХVШ/С.К. Сара^'ево. АтанасковиЬ грофу Буолу.

Сара]ево, 6. ]ануар 1853; „Народне новине" од 13. сщ'ечн>а 1853.

5 Кме^в АгсЫу Шоеп (у датьем тексту КА Команда Слуњског гра-

ничног пука. Осматрачки изв]ешта^ од 21. до 31. децембра 1852. године.

У Сара]еву, Травнику, Бальалуци, Зворнику, Би]ел>ини и Теппьу чауши су

об]авили свети рат.

« НН51А \ЛГ, РА. ХХХVШ/С.К. Сара^ево, К.100. АтанасковиЬ грофу

Буолу. Сара^ево, 6. ]ануара 1853.
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Сукоб Турске и Црне Горе нагласио ]е среЬивање односа

Аустрще и Турске. У саниран>у односа са Турском, Аустрща ]е

прще свега вщцела сво]е будуће односе са Русщом. Русща ]е

била држава са ко]ом ]е Аустрщ'а имала врло прщател>ске везе,

али везе ко^их се Аустрща више бо^ала него затегнутих односа

с Турском. Рщеч ]е, наиме, о оним везама ко^ма су ове двщ]е

државе биле везане за источно питање. Хитност у р]ешаван>у

неспоразума с Турском Аустрщ'а ]е нагласила упућиван>ем у Ца-

риград изванредног аустрщског посланика.7 Истог мшшьен>а би

ла ]е и Турска.

По доласку у Сара]ево, Камил-пашу ]е одмах пометно ге-

нерални конзул АтанасковиН и упознао га са аустрщ'ским захт^е-

вима у односу на н>егову мистцу. Рщеч ]е о рекламащцама ау-

стрщских власти на високе царинске стопе приликом увозно-

-извозних трансакщц'а, и о обештећен>у аустрщских предузетни-

ка, прще свих Клукща и Шенфелда. Камил-паша ]е саслушао

Атанасковића и на кра^у разговора рекао да Ке учинити све да

се случа]еви рщеше, како би се успоставили прщ'ател>ски од-

носи измеНу Турске и Аустрщ]е. Овом приликом Атанасковићу

)'е било ]асно да су Намил-пашина упутства доста неггрецизна у

односу на аустрщске захт]еве, па му ]е у танчине изнио све по-

датке и предмете кк^'е ]е Аустрща рекламирала у Цариграду. То

су она питан>а ко^а ]е Бамил-паши већ ]едном предочио Фон

Клецл: да се у Босни уведу м^'ере ко]е ће д]еловати тако да се

побол>ша положа) хришћанске ра]е и да се сман>и бро^ н>ихових

жалби; да се онемогуће насилии поступци власти према аустрщ'-

ским поданицима; да се осигура слободна трговина; да се регу-

лише царински систем; да се осигура изручиван>е дезертера и

злочинаца; да се регулишу потражни захтт'еви Шенфелда и Клу-

ки!а, и да се олакша извоз дрвета.8 Конзул де комесару поднио

набро^ане спорове писмено. Пошто )е саслушао конзула Намил-

-паша 1'е, због тога што ни!'е био упућен у све аустрщске захт^'е-

ве, обави^естио Атанасковића да ће р^ешавати само оне захтт'еве

ко^и су му на Порти поставл>ени. За друге спорне предмете он

ће затражити упутства из Цариграда. Он ће се постарати да,

прше свега, одмах буду рщ]ешени они предмета кощ иэа себе

има1'у судске пресуде. Поред осталог, Порта ]е спремна да одмах

ри^еши тужбени захт^ев аустри]ских подузетника Шенфелда и

Клукща, ком предмету ]е намщ]ен>ена сума од 200 хшьада гулде-

7 Опширтце: Талиб Шл>иво, Лщнингенова мисща у Цариграду

1853. године. Йсторикки записи, година XXIX (Х1ЛХ), кн>ига XXXIII,

1976/2, 187—226.

8 НН51А РА. ХИ/Тигке1, К-45. Фон Клецл грофу Буолу. Бу)'укде-

ре, 21. новембра 1852. године. Фон Клецл ]е добио утисак послще разго

вора са Камил-пашом, да Портином комесару драго што му |е пов]е-

рена мисща корм може утицати на смириван>е односа измеЬу Аустри]е

и Турске.
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на ко^у он може одмах исплатити.9 Послще овог разговора Ата-

насковип ]е обавнуестио грофа Буола Шауеншта]на да ]е стекао

утисак да ^е Бамил-паша заиста спреман да разрщ]еши спорно

клупко замршених аустрщско-турских односа у Босни.

Истовремено са доласком Портиног комесара у Босну, по^а-

чавао се и аустрщски притисак на Турску. Прще свега, Аустрща

упупу))е Турско^ протестну ноту, 7. ^ануара 1853,10 затим, шагье у

Босну, више него ранщ'е, емисаре с различитим задацима, али

с истим цшьем: да сакупе штО више података о босанским и

херцеговачким приликама. МеЬу знача]'нще мисще убра^амо ми-

сщ'у БорЬа Стратимировипа, потпуковника 5. Ухланен регимен-

те." У упутама, ко]е ]е за Стратимировића саставио гроф Буол

Шауеншта^н, 7. ^ануара 1853, стс^и да он треба да пропуту)]е

граничним територщама, Босном и Херцеговином, и да опише

прилике у н>има. „Морате разликовати муслимане од хришпана,

а меЬу посл>едН>им католичку ра^у од православие." Положа]

хришпанског становништва у овим провинциуама, писао ]е гроф,

нарочито ]е погоршан од оног времена од када ]е нюм управ-

л>ао Омер-паша, ко]и ]е сво^им поступцима утицао и на погор-

шан>е меЬудржавних односа Аустрще и Турске. Стратимировип

]е био упознат са расположењем хришпанског становништва пре-

ма Аустрщи. Католици су одва^када били наклон>ени Аустрщи

због тога што су у н>о] налазили заштиту. И православно ста-

новништво, ко]е ]е поаьедн>их година било изложено по^ачано]

експлоатащци, усм]ерава сво^е захт]еве ка Аустрщи. „Питан>е }е

какво ]е н>ихово расположење данас, ко]е су им жел>е, наде и

бриге и у какву се будупност узда^у". Пошто ]е од н>ега затра-

жио да посматран>а врши неупадл>иво и да податке доставл>а

та^но, т^. да не изазове подозрење муслимана, гроф му ]е нало-

9 НН51А V/, Р.А. ХХХVШ/С.К. Сара]ево, К-100. Атанасковип грофу

Буолу. Сараево, 6. ^ануар 1853. године. Порта намщенила три хил>аде

аспри или двадесет пет талера; Исто, гроф Буол Атанасковипу. Беч, 8. ]а-

нуара 1853. године; „Народне новине", 13. ацечла 1853. године. Према до-

писнику ових новина Камил-пашина мисща би се састозала у овом: „1. Нек

душевно извиди ]е ли право имао Омер-паша сиротшьу ра]у уцвиелити она-

ко керволочно тамничеЬи илити хапсеЬи предн>аке од народа и покупив-

ши оруж^е, и ]ели се он разложито и темел>ито освиедочио, да се ]е хо-

тиела ра]а протива пару уздигнути. 2. Те ли право порез ударен на сваку

фамилиу по четири талира, на Турчина, кои има Зедну хил>аду купах

кметах и више, и на керст.)анина, кои пред кланицом сво]ом пет шест

козах шугавих имаде. 3. те ли све плапено жито, сиено, Ьумур, месо, дерва,

масло, кирие и тд што ]е хаскеру од преклани сиротин>а дала и тахвиле

или ^и^гапге узела на то."; НН5сА \М, Р.А. ХН/Тиюкеа, К-46. Фон Клецл

грофу Буолу. Цариград, 24. фебруар 1853.

•о НН51А \У, Р.А. ХП/Тигкея, К46. Фон Клецл грофу Буолу. Цари

град, 8. 1'ануар 1853. године.

» НН51А V/, РА ХХХVШ/С.К. Сара]ево, К-100. Граф Буол Атанаско

випу. Беч, 8. ^ануар 1853. године. Министар обав.|ештава конзула да ^е

Стратимировип упупен у Босну и Херцеговину у та|но] мисщи и тражи од

конзула, да му буде при руци; Исто, АтанасковиЬ грофу Буолу. Сара^ево,

29. ]ануар 1853. године. У Сара^ево ^е Дошао и капетан Милошевип из

Загреба у пратвьи тро^нце сережанера.
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жио да се на лицу ьц'еста ув|ери кюлико су стварни губици кон

фискованс^ предузепа Клукща и Шенфелда. Ова] предмет Стра

тимировић }е требало да рщеши са Портиним комесаром.12 Снаб

д]евен упутама и новцем, Стратимировић ]е прошао друмом од

Градишке преко Бан>алуке и Травника у Сара]ево. У Сара]еву се

задржао до 23. ]ануара 1853, одакле ]е отпутовао у Мостар, по-

што }е од Атанасковипа подигао двадесет дуката у злату. Инте-

ресантно ]е напоменути да Стратимировип нще успио, или нще

ни хтио, да сачува сво^ инкогнито. Босански валща Хуршид-

-паша, и поред тога, ганце му правио сметн>е на путу, што се види

по томе што му ]е без икаквих тешкопа визирао пасош и чак

ставио на располагаи>е поштанске коње.13 Нще нам познато да

ли се ]е потпуковник састао са Намил-пашом да би расправляю

о одштетном эахт]еву аустрщских трговаца. Ипак, чини нам се

да су турски државници у Босни респектовали аустрщ'ску непо-

пустл>ивост или наметл>ивост, па су благонаклоно гледали на н>и-

хове захт^еве, па и на н>ихове уходе. 1ер, ма^ор Кнежевип, аЬу-

тант кнеза Александра КараБорЪевипа, жалио се Атанасковићу

да му ]е, док ]'е боравио у Сара]еву, у ко|ем ]е и роЬен, Намил-

-паша онемогупавао рад и да се врала купи необавл>еног посла.

А аустрщском високом официру, Стратимировипу, за ко]ег се

претпоставл>ало, а можда и знало, са каквим ]е задатком дошао

у Босну, власти нису чиниле сметаье, штавише, ишле су му на-

руку. Може се десити да су босанске власти очекивале да Б.е

француски конзулат, ко^и ]е у то врщеме почео са радом у Са-

ра]еву, бити сметка аустрщско^ пропаганди у Босни.14

Почетком 1853. године, у Босни и Херцеговини ]е, због на-

гов^ешта^а ратног вихора, дошло до одлаган>а свих других по

слова, изузев оних ко^и су били непосредно везани за рат. Разу

мн]е се, Бамил-паша нще могао приступити испитиван>у узрока

спорова, док у Цариграду нще развезан чвор аустрщско-турских

спорова Ла^нингеновом мистцом. А у Босни све ]е било окренуто

рату. Изузев обилнще помопи у храни, Босна и Херцеговина

нису могле одво1'ити знатнще во]не снаге Омер-пашино^ армщи

у Црно] Гори. Због опасности да Йе Аустрщ'а, а и Србща, зара-

тити против Турске да би потпомогле Црну Гору, односно да Ке

извршити притисак на Турску демонстрациям во^не силе на

границама Босанског пашалука, у Босни, а нарочито у њеним

граничинм мудирлуцима, шце вршена регрутацщ'а. Да би онемо-

гуйиле хришНанско становништво да се веже са аустрщ'ским и

српским поданицима, м^есне власти су, по нареЬен>у валще, ор-

12 Вид. Др Владан БорЬевиЬ, Црна Гора и Аустрща 1814—1894. Бео-

град 1924, 71—74; Уп. БорЬе Б. СтратимировиЬ, Успомене генерала ТзорЬа

Стратимировика. Беч, Загреб, Ла^пциг 1913, 54—59.

» НН81А Р.А. ХХХVШ/С-К. Сара}ево, К-100. АтанасковиЬ грофу

Буолу. Сара]ево, 27. тануар 1853.

м НН31А иГ, Р.А. ХХХVШ/СК. Сара]ево, К-100. АтанасковиЬ грофу

Буолу. Сара]ево, 3. фебруара 1853. године; КА \У, Задар, 20. ^ануар 1853.

године.
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ганизовале стално надзираван>е села у ко,)има ]е жирело хриш-

панско становништво, тим прще што су биле проширене вщести

да се оно припрема на устанак.15 Локалне власти у граничним

казама насто^але су да одржава^у добросуе^едске односе са ау-

стрщским граничним пуковима, а и однос према хришпанском

становништву ]е поболтан.16

У свим кра]евима Босне и Херцеговине сакушьана ]е храна

за Омер-пашину войску. Ово се односило и на муслиманско и на

хришћанско становништво: „ . . . у крупском капетанату сакуп-

л>ено ]е, од 770 хришпанских фамили)а 300, а од 1007 муслиман-

ских фамили^а 400 товара цвибока," што ]е укупно износило

42700 ока и све ]е то на кон>има пренесено у Ливно.17

Аустрщске уходе, ко]е су у ово врщеме врв^еле по Босни и

Херцеговини, забил>ежиле су гласнне, ко]е су кружиле Босном

па су их пренщели во]ним командама на граници, да Не се му

слиманско становништво одупрщети регрутован>у (да се од че-

тири способна за войску дигну троянца), због тога што су и му-

слимани, као и хришЬани, оптерепени порезом, што и они, као

и хришћани, мора^у давати храпу за во]ску, па према томе и они,

као и хришпани не мора]у ипи у рат. А да би изб]егли отворен

сукоб са провинцн)ском владом, они пе инсценирати пограничив

сукобе.18 МеЬутим, управо у ово врщ'еме на границу су почеле

пристизати знатнще аустрщске во]не снаге, тако да су изостале

пограничне чарке. Исто тако, ожив]ела ]е и турска граница.

При^е свега, Команда Бродског граничног пука у Винков-

цима била ]е обавщештена, 13. ^ануара 1853, да су дуж Саве

успоставл>ене страже ко]е су данонопно мотриле збивања на

граници, а н>ихова ^ачина се кретала од група ко^е су бро]але

од тридесет до шездесет л>уди. И поред оваквог стан>а, на гра-

15 Опширтце, др Милорад ЕкмечиЬ, Мит о револуцщи и аустрщска

политика према Босни и Херцеговини и Црно] Тори за врщеме кримског

рала 1853—1856. године. Годшшьак Друштва историчара Босне и Херцего

вине. Сара]ево 1962, 95—165.

16 КА \У, Извешта] команде Другог граничног пука. Коста^ница, 29.

децембар 1852. године. Ухода ]е заюьучио да ]е добро владан>е турских

власти према хришЬанском становништву проистекло из нам]ере да их

употрщебе у рату против Црногораца; Исто, Изв^ешта^ Врховне граничив

команде за период од 21. до 31. децембра 1852. Карловац, 4. ^ануар 1853.

године.

17 КА \У, Изв^ешта] команде Првог банал пука бро^ 1. Обпа], 10. ^а-

нуар 1853. године; Исто, Изв]ешта] команде Слуњског граничног пука.

Вали Село, 10. ]ануар 1853.. године; Исто, Изв]ешта^ команде Огулинског

граничног пука. Керниъа, 10. ]ануар 1853. године; Исто, АтанасковиЬ баро

ну 1елачиЬу, Сара]ево, 29. 1ануар 1853. године. Турске власти су строго

кажн>авале сваки прекри^ сво^их поданика на граници. Тако ]е због

изгреда на граници валика наредио: 1. Да се заптща Хусо Хусеинов оку|е

у гвожЬа. 2. Да се смщени мудир у Цазину. 3. Да се одмах врати укра

дена стока и да се надокнади штета у износу од сто шездесет осам ф°"

ринти. 4. Предложио ]е Порти см]ен>иван>е са дужности бихаЬког кау

макама.

18 КА Изв^епту команде Огулинског граничног пука. Кершл>а,

10. ]ануар 1853. године.
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ници нще био обуставхьен промет. Скела у Брчкюм ]е непрекидно

радила, али ]е сваки трговац ко.)и ]е из Аустрще долазио у Брчко

био стално на оку турским властима."

Турским властима у Босни били су познати покрети аустрщ-

ске во^ске према граници. Зато ^е, поред осталог, из Босне по-

дигнуто мало регрута за ратован>е у Црно^ Гори. Иако су вще-

сти ко^е говоре о бро]у добровол>аца у црногорском бо^у про-

тивр]ечне, ипак се може в]еровати аустрщском конзулу, да до

10. ^ануара 1853, када ]е престао упис доброволюца, нще сакуп-

л>ено више од осам стотина доброволюца.20

У склопу одбрамбених припрема суеверие границе, Бихап ]е

добио на сво]о^ важности. Бременом заборавл>ену, оронулу твр-

Ьаву, половином ]ануара 1853. напунили су, поред во^не посаде,

ма^стори ко]и ]е требало да зауставе н>ено пропадан>е и да ]'е

оспособе да, као некад, буде главна одбрамбена тачка аустрщ-

ском упаду у Босну. У ове припреме спада и успоставлыье брзе

поште по ко^ се вщ]ест из Сара^ева могла пренщети у Бихап,

и обратно, за 48 сати.21 Ипак, било ]е ]асно да ]е и поред тога

Бихап представл>ао велику препреку аустрщском упаду у Босну.

То се види из аустрщских во^них планова. 1ер, у аустрщским

во^ним плановима упад у Босну ]е планиран или код (Босанског)

Новог или код Коста^нице, гще ]е било сконцентрисано, у ]ануа-

19 КА Изв^етта} команде Бродског граничног пука бр. 7. Винков-

ци, 13. ]ануар 1853. године. У четвртак, 6. ^ануара, повепан ^е бщел,ински

гарнизон ]едним кон>ичким табором, а зворнички са два коњичка табора;

Исто, Винковци, 26. ]ануар 1853. године. Исто, Изв)ешта^ команде гранич

ног пука бр. 8. Нова Градишка, 29. ]ануар 1853. године. Патроле у саставу

3—4 чов]ека, ^едни на кон>има, а неки щешке, патролира]у дан-ноЬ по

ред Саве.

20 КА \У, Атанасковип барону 1елачиЬу. Сара^ево, 20. зануар 1853;

Исто, Изв]епгау команде Оточког граничног пука. Завала, 20. ]ануар

1853. године. Само из Посавине ]в регрутовано 13 хшьада регрута, а у

Сара]еву се ^ош увщек вршило регрутовање; Исто, Извз'ецту команде

Личког граничног пука од И. до 20. ]ануара 1853. године. Добро Село, 20.

дануара 1853. године. У Вакуф су дошла два бар]актара ко}И су имали

развити заставу и пописивати регруте. Расположење у Вакуфу ]е било та-

кво да се непе ]авити доволюн бро] регрута добровольца. Ухода ]е ово

претпоставл>ао по томе што су Вакуфл>ани, када су 16. ]ануара предали

сакушьени порез муселиму, истог замолили, да у њихово име упути молбу

на на^више м]есто да Болпьаке поштеди ратовала у Црно] Гори; улцесто

тога, 1ьих власт треба да снабдоце оруж^ем због могупег сукоба с Аустри-

гом; Исто, Изв^ешта] Врховне граничив команде. Карловац, 26. дануар

1853. године. Према изв]ешта.щма ухода, из Босне упупен слщедейи

бро] добровол>аца у Црну Гору:

— 2. ]ануара 1853, 4000 из Сара]ева и 2000 из Травника;

— 12. ^ануара 1853, 500 из тазца и 500 из Балалуке;

— 14. 1ануара 1853, 500 из Кгьуча.

21 КА те, Изв]ецпс1) Врховне граничив команде. Карловац, 30. ]ануар

1853. године. У Кра]ину ]е био упупен изв^есни Му)ага Хоцип да наговори

Кразишнике да они први нападну Аустрщу и тако предупреде планирани

налад на Босну. МеЬутим, Мустафага, бимбаша у Стурлипу одбио $е ово

нареБен>е, а извршипе га онда када му то нареди Омер-паша.
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ру 1853, 13—14 хил>ада во^ника. Ова^ правац напада на Босну

одабран због тога што ]е:

— на том правцу, на босанско] страни, било мало утврЬених

м]еста ко]а би могла пружити отпор аустрщском нападу;

— што ]е било прилично лако форсирати рщеку Уну. Она

]е ту имала два рукавца од ко]их ]е ]едан био толико плитак да

се лако могао прегазити, а други }е био узак, па се на н>ему лако

могао подипи понтонски мост;

— на аустрщ'ско] страни био изграЬен }ед,ан кастел кх>}п }е

могао штитити прелаз аустрщске во^ске преко Уне;

— посто^ао добар друм од Петрин>е до Косгецнице по коме

се лако могла пребацити во^на опрема ко^а прати покрет всуске.22

Према изв]ешта^има аустрщских ухода, све припреме за од-

брану турске границе турски поданици су изводили у строго]

та^ности, како су их о томе обавщестили н>ихови доушници.

Наиме, они су то морали крити од аустрщских погледа, пошто

Аустрща само тражи згодан изговор за рат или нове протесте.

Зато су транспорти оруя^а и мунищце долазили нопу, што ]е

био случа] и са транспортом од 70 товара мунищце ко^и ]е, нопу

измеЬу 15. и 16. ^ануара допремл*ен у Бихап. Исто тако ]е при-

спио нопу одред од дв]еста Албанеза као по]ачан>е. Да су се

Боппьаци озбил>но припремали за рат, видило се и по томе што

су у ово врщ'еме прорадиле барутане у Бихапу, Цазину, Отоки

и Крупи.23 У бихаћком ка^макамлуку нареЬено ]е свим мусли-

манима да доведу сво]е оруж]е у исправно стан>е и да се снаб-

дщу довол>ном количином мунищце.

Слично припремама за одбрану Бихапа, вршене су припреме

и у другим босанским градовима дуж аустрщске и српске грани

це. У Градачац ]е, половином ^ануара 1853, пристцело 50 товара

мунищце. Ипак, све ове припреме биле су мале по обиму, што се

види и по томе што у Босни и Херцеговини у то доба нще било

вепих во,)них снага.24

Турске власти су биле добро обавщ]ештене о збиван>има на

граници и о доласку аустрщ'ских снага. То ]е био дио подршке

аустрщско,) дипломатщи ко}а ]е на Порти наступила у корист

кн>аза Данила. Аустрщски притисак био ]е ^ачи ]ер ]е она, осим

интересован>а за Црну Гору, била, прщ]е свега, посебно заинте-

22 К. СегЬа, 2мг СезсЫсЫе Лег Егег^тззе т Во5теп ипй Моп1епе%го

1853. МШЬаЦипееп йен к.к. Кгае§з АгсПгуб. Ыеие Ро1ве. Мео 1887, 142.

23 КА \М, Изв]ешта] команде Слуњског граничног пука. Вали Село,

20. щануар 1853; Исто, Изв^ешта] команде Првог банал граничног пука.

Облю), 31. щ'ануар 1853. године. На реновиран,у бихаЬкс тврЬаве ради ви-

ше хшьада л>уди са крампама и мотикама; Исто, Изв]ешта.) команде Оточ-

ког граничног пука. Завал>а, 31. ^ануар 1853. године.

24 КА \У, Изв]ешта] Бродског контумаца. Брод, 24. (ануар 1853. године.

У Босни су се налазиле ове во]не снаге: у Зворнику се налазио ^едан

одред од четрдесет щешака под командом Алазбега; у Градачцу се на-

лазила посада од тристо до четири стотине щешака, сто педесет кон>анн-

ка, педесет тобци^а и четири топа, под командом Суле]манбега.
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ресована за очуван,е сво]их интереса у Босни и Херцеговини,

ко^и су били угрожени. У овом тренутку аустрщски државници

су прощценили да дошло врщ'еме у ко^ем Турска мора попу-

стити, и они су предузели све, па и покрет сво,)их трупа на гра

ницу, само да присиле Турску на попуштан>е. Да се нще радило

о тактичном маневру, види се по во^им плановима напада на

Босну, ко]и су ураЬени у Врховно] во]ню^ команди Аустрщског

Царства.25 На основу тих планова, барону телачипу ]е нареЬено

да, као командант овог напада, одмах приступи формиран>у ар-

ище ко,)'ом ће извршити напад на Босну у цшьу продора до

Сара]ева.

Ненадани долазак већих во]них снага на границу нще остао

незапажен на турско] страни. Бихаћки ка^макам Шаћир ефен-

дщ'а }е, 24. ]ануара 1853, обавщестио становништво свог ка]ма-

камлука о пристизању веће аустрщ'ске во^ске у подруч]е Огули-

на и Слун>а. Он ]е сав]етовао становништву да се не узнемирава

због овог догаЬа|а ]ер се нада да ће се изгладити односи измеЬу

Турске и Аустрще. Уходе су сазнале да становништво нще в]е-

ровало свом ка^макаму и да се ]ако уплашило због во^ске на

граници.26 Ипак су уходе прет^ерале у ов©) тврдн>и, ]ер су се

Бихаћани много више спремали на отпор него на преда^у.

Зворнички ка]макам Фехим-паша предузео ]е, као и бихап

ки, м]ере предострожности од напада и с^еверног и источног су

меда. Прще свега, извршена ]е преметачина купа хришћанског

становништва у брчанском мудирлуку, а, в^ероватно, и у дру

гим мудирлуцима зворничког ка^макамата. Он ]е обратно већу

пажн>у покретима во^ске на српско-турско^ граници, па ]е наре-

дио мудирима да му хитно упуте 10—50 добро наоружаних во]-

ника, ко^е ]е распоредио дуж обала рщеке Дрине. По ово^ наред-

би, брчански мудир му ]е, 26. ]ануара 1853, послао педесет ко-

н>аника, кю^и су, одмах по доласку у Тузлу, упупени на обале

Дрине.27 Свакодневно су пристизале ввести о запос^едан>у бо-

санске границе све већим во^ним аустрщским снагама. Зато су

и на босанско^ страни предузимане опсежнще припреме да се

спрщечи аустри)ска агресща.

Почетном фебруара 1853. године сф'авллна ]е општа моби

лизаций. Власти су почеле регрутовати младиће у свим мудир

луцима. На прим^ер, у брчанском мудирлуку ]е већ 2. фебруара

1853. формирана регрутна комисща, а регрутащца обавл>ена

3, 4. и 5. фебруара.28 Они младићи ко]е ]е регрутна комисща ода-

25 КА Барону 1елачиЬу, Беч, 18. ]ануар 1853. године.

26 КА \У, Изв^енту команде Оточког граничног пука. Завала, 31.

зануар 1853. године.

27 КА Изв^еншу команде Бродског граничног пука бр. 7. Винков-

ци, 28. зануар 1853; Исто, Изв]ешта] Бродског контумаца. Брод, 7. фебруар

1853. године.

28 КА \У, Изв^ешта^ генерал-мадора КнежевиЬа. Петрила, 3. фебруар

1853. године. Крупском и новском мудиру ]е нареЬено, да у случа]у про

дора аустрщских трупа, одмах похапсе све попове и кнезове и да их

удагье са границе у унутраппьост провинщце.
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брала упупени су сво^им куЬама, али им нареЬено да се у

нещел>у, 6. фебруара, ^аве у Тузлу, пце треба да добщу распоред.

Тако ]е у брчанском мудирлуку регрутовано пет стотина мусли-

мана и сто осамдесет хришпана. Истовременю ]е и граница }от

више осматрана. Патроле од ]едног-два чов]ека данонопно су

патролирале границом. Аустрщски шпщуни су претпоставл>али

да су на чуван>у границе ангажоване знатне во^не снаге, ко]е се

ипак нису могле вищети ]ер су се маскирале у жбун>у.29

Оном становништву ко]е нще било обухвапено регрутаци-

]ом, нареЬено ]е да се припреми за ратован>е. Муслиманском

становништву ]е подщ'ел>ено оруж]е из во^них складишта, а ко-

н>и су свакодневно ^ахани да би били за напоре издржл>ивщи.

Сва утврЬен>а су на брзу руку поправлюна и припремана за од-

брану. Уходе су извщ]естиле во^не граничне команде да су веп би

ле оспособл>ене тврЬаве у Островици, Новом, Бихапу и другим

м]естима. И поред оваквих припрема за одбрану, муслимани, по-

себно у Кра^нии, нису н>има били задовол>ни. Они су тражили од

бихапког ка^макама да се више уради на систему одбране: да се

градови снабдщу бро]нщом посадом, мунищцом, топовима и хра-

ном. Незадовол>не оним што ]е учин>ено за одбрану Крайне, или

неув]ерене да ]е то све довол>но, неке муслиманске породице из

бужимске и острожачке нахще склониле су се у Пећиград и

Цазин.30

Ипак су сви аустрщски погледи били уперени у Бихап. Аус-

трщске уходе стално су пратиле по^ачања ко^а пристижу овамо.

У граду ]е владало стан>е приправности. Градом су кружиле воу

не патроле. Бихаћки ка^макам ]е често одржавао сав]етован>а са

угледним л>удима. Ипак, босански валща нще био задовол>ан

управом овог ка^макама, па га ]е замщенио.31

Хришћанско становништво у Босни шце позвано на регру-

таци^у, али ]е према н>ему знатно измщен>ен став. С обзиром да

}е однос власти био такав да ]'е, нарочито у 1852. години, хриш-

панско становништво масовно б]ежало на аустрщску терито-

рщу, то ]е Намил-паша добио, поред осталог, упутства како да

поступи према хришпанима да не би б]ежали. Средином фебру

ара 1853, тузлански ка^макам ]е био позван у Сара^ево и, посли-

29 КА Изв])ешта] команде Бродског граничног пука бр. 7. Винков-

ци, 5. фебруар 1853. године.

30 КА Изв^ешта] Врховне граничне команде. Карловац, 6. фебруар

1853; Исто, Карловац, 8. фебруар 1853. године.

31 КА УУ, Изв]ептц Врховне граничне команде. Карловац, 8. фебруар

1853; Исто, Изв]ешта] генерал-ма]ора КнежевиЬа. Петрин>а, 10. фебруар

1853; Исто; Извдешта] Врховне граничне команде. Карловац, 11. фебруар

1853. године. У Бихапу ]е ухапшен Тома БариЬ само због тога што се од-

веп касно враЬао из БихаЬа сво^ купи у Жегар; Исто. Изв]ешта] ко

манде Градишког граничног пука бр. 8. Нова Градишка, 15. фебруар 1853.

године. Аустрщски шшцун завл>а да Бонпьаци аустрщске покрете во]ске

сматра]у „празним швапским маневрима".

граду, он се вратио у Тузлу
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гще ]е наложно свим мудирима да у сваком селу об]аве: „ ... да

су хришпани и Турци равноправни, да хришйани могу свуда

цркве градити и да могу без икаквих запрека обавл>ати службу

божи^у". Исто ово ]е об^авио, 10. фебруара у Зворнику, а 12. фе-

бруара у Тузли сам ка]макам.32 На основу овог 1фогласа, у 1853.

години хришпани су добили више дозвола за подизан>е цркава

и станова за свештенике. У вр^еме када ]е прщетила непосред-

на опасност од рата, м]есне власти су често приб]егавале слич-

ним обећан>има само да аимцече приюьучен>е хришпана непри-

^ател>у, па би, када опасност проЬе, заборавл>али на дата обепа-

н>а. Зато ]е код хришпана владало непов]ере1ье према овом про-

гласу све до тренутка када су заиста почеле градње цркава.

Аустрща }е у Цариграду успела да испослу|е р]ешен>е за

многе спорне тачке у аустрщско-турским односима. На том за

датку био ]е ангажован гроф Кристауан Ла]нинген. Послще н>е-

гове мисзце наступило ]е попуштан>е затегнутости на граници.

Тако ]е опозвана и наредба бану телачићу, ко]ем ]е било наре-

Ьено да 5. или 6. марта нападне Босну у правцу Сара]ева.33

Неки аустрщски шшцуни примщетили су да ни код мусли-

манског становништва у Босни више не посто]и онаква одбо]-

ност према Аустрщи као ранще. Аустрщски баша, ко}и ]е као

ухода боравио на босанско] земл>и, прим]епу)е да су муслимани

из Демезовог Брода-Клиса незадовол>ни одлуком ка^макама да

се, ради сигурности, преселе у (Кулен) Вакуф, па су радще били

спремни да се преда^у Аустрщи и приме хришпанску в^еру, него

да напусте сво]е домове и родна села.34 Оваквог мшшьен>а су би

ли утица^нщи и угледни муслимани и у другим м]естима у Кра

]ини. Они се не би противили ни аустрщско] юкупащци Босне,

само када би им се гарантовала н>ена тра]ност. 1ер, ако би Аус

трща само привремено запорела Босну с нам]ером да присили

турску владу да поболлпа положа^ хришпана, они би ^о] се оду-

прли због тога да се не зам^ере сво^ влади.35 Неколицина, пак,

муслиманских трговаца и пос]едника, меЬу н>има Мухамедага

Меренчић, Мустафага Пазарац, обо]ица из Сара]ева, онда, Абди-

бег и Хасанбег Градашчевип из Градачца, избавили су да се Бо-

санци не би противили аустрщско^ власти уколико би им она

гарантовала слободу в}ере и иметка. Они су сво]о^ влади залце-

рали што ]е била неефикасна и неспособна да изврши било ко^у

реформу; због тога се положа^ земл>е из дана у дан погоршавао,

трговина }е замирала, а чиновници, упркос добрим платама, ни-

су се устезали да чине многе злоупотребе. С друге стране, већина

32 КА Ш, Изв^ентац команде Бродског граничног пука бр. 7. Вин-

ковци, 13. фебруар 1853.

33 СегЬа, пау. сЦе1о, 83—159; ЦЬьиво, Ла{нингенова миеща, 194. и дале;

КА Изв]ешта] Врховне граничне команде. Карловац, 14. фебруар 1853.

34 Исто, Карловац, 16. фебруар 1853.

35 КА Йзв]ешта^ граничне команде. Коста^ица, 21. фебруар 1853;

Исто, Костазница, 9. март 1853.
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муслиманског становништва у Босни, претежно сеоско станов-

ништво, израбл>ивано ]е, упьетавано и злоставл>ано као и хриш-

ћанско. „Позната ]е национална мржн>а босанских муслимана

према Османлщама т\. Турцима кош нису босанског пори-

]екла. л

Овакав равнодушан став муслиманског становништва у Бо

сни према аустрщско] окупащци нще могао бити општи, па чак

ни у кра^евима ко^и су били у непосредном сус)едству с Аустри-

}ОМ. ]ер, када ]е нови бихаћки ка]макам Адемага позвао у Бихаћ

виЬени]е муслимане да им прочита бу)урулдщу ко]ом ]е имено

ван привременим ка]макамом у Бихаћу, они су га упознали са

немирним стан>ем на граници. Пошто ]е он сво] говор завршио

тиме да треба да се моле богу за добро здравл>е султана и ва-

лще, упао му ]е у рщеч ]едан од присущих цазинских муслима

на с прим]едбом да ]е лщепо од н>ега што их позива да се моле

за здравл>е и султана и валщ'е, али он н>има нще ништа рекао о

томе како средити стан>е у Кра]ини, и како Красна треба да се

брани од силне аустридеке во,)ске на граници. Цазин>анин ]е упо-

знао макама да у тврНавама нема довол>но мунищце и топова

ко}шш би се могао зауставити аустрщски упад у Босну. С обзи-

ром на такво стан>е, упитао ]е ка]макама: „Шта ће бити са нама,

кра^ишким Турцима?" Ка]макам се нще дао збунити, него му

]е, с османлидеком надменошћу, одговорио да он треба да иде

купи и да се бави свакодневним пословима, а не да се бави по

литиком. Султан и аустрщски цар, наставио ]е дал>е ка^макам,

зна]у хоће ли бити рата. Ако се спор не може другачще рщ]еши-

ти него ратом, онда ће султан довести низам ко]и ће ратовати

са аустрщском во^ском, а кра]ишки муслимани треба да се баве

эемлюраднюм, трговином и сличним, и да се „не мщепкуу у по

литику о коде.) они ништа не зна]у."эт У неким изв^ешта.)има аус-

трщских трговаца, ко]е су са свог путован>а по Босни подносили

во^ним командама на граници, истиче се да су муслимани заин-

тересовани за аустрщске покрете на граници. Они су били л>у-

бюпипьиви какав ]е смисао тих покрета ко]'има Аустрща довлачи

велику водеку на босанску границу, а онда су додали: „ . . . ако

ваши на нас ударе, битКе н>им скока чак до Беча, као и у стара

времена, ]ер наш Султан има дости Турака, за побити Каурине. 'м

Да ]е посто^ало заиста борбено расположен>е Кра]ишника,

утврдио ]е и генерал-мадер Кнежевић, ко]и ]е обавио инспекщцу

стан>а на граници. Он тврди да су муслимани у Босни борбено ра-

сположени. Таквом расположен^ допринщела ]е агитащца фана-

тичких хоца. Зато су, изв]ештава Кнежевић, сви муслимани спре-

36 Берислав Гаврановип, Босна и Херцеговина од 1853 до 1870. године.

Сараево 1956, 33—35.

37 КА Ш, Изв]ешта] команде Оточког граничног пука. Завалю, 17. фе-

бруар 1853.

38 КА Ш, Изв]еип^ команде Другог банал пука. Костазни1да, 19. фе-

бруар 1853.
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мни за рат. Они су сво]е оруж]е довели у исправно стан>е, а кон-

центращца турских трупа извршена ]е, нешто дубл>е у унутраш-

нюсти, на линщи Прщ]едор, Козарац и Стари Ма^ан. Све тврЬаве

су, на брзину, поправл>ене и доведене у ратно стан>е, па су снаб

диевене довол>ним количинама хране и ратног матерщ'ала. При-

према^упи становништво за одбрану, власти су организовале

надзор над становништвом к©)е нагин>е аустрщско^ страни, у

првом реду над хришпанским становништвом. Оно се нще см]е-

ло кретати без знан>а власти. Муслиманско становништво, у слу-

ча}у напада, морало се, такоЬе, повупи дубл>е у унутраипьост

провинщце. И поред свих припрема за одбрану Босанске Кра]ине

од аустрщског напада, ипак су се брзо откриле и н>ене слабости.

ТврЬаве су поправл>ене на брзину, али и слабо, а опрема и му-

ницп)'а су пристизале, мада у недовол>ним количинама. Ипак,

надеже ]е било то што ]е Кра^ина оскудевала во]ним снагама

из властитих извора. Тада се меЬу становништвом по^ачала мрж-

н>а према главном кривцу — Омер-паши. Наиме, он ]е 1851. ха-

метице тукао Кра^ишнике, светепи им се што су му пружили

заиста жесток отпор. А н>егова, пак, мржн>а према Кра^ишни-

цима била ]е исто тако велика. Да би им се осветио он }е, на

црногорском ратишту, кра^ишке добровол>це распореЬивао у пр-

ве борбене редове, а пошто их нще помагао ватром из друге

линще, они су били препуштени сами себи, па се многи нису ни

вратили из Црне Горе. Зато у Кра]ини нще било довол>но во]-

ника да би се могла органиэовати солидна одбрана.39

Послще успешно окончане миоце грофа Ла]нингена у Ца-

риграду, ратно стан>е на граници нще дуго потра]ало. И ^една

и друга страна одахнуле су када ^е, почетком марта, примщепе-

но повлачен>е аустрщских во,)Них снага са границе.

Попуштан>е затегнутости на граници омогупило ]е рад Ба-

мил-паше. Он }е затражио од свих муселима да одмах обнаро-

ду)у ферман ко,)'им османска влада уводи неке олакшице за хри-

шпанско становништво. На основу ове наредбе, бихапки ка]ма-

кам ]е сазвао скупштину свих дванаест нахща у Бихапу, на ко]у

су позвани сви мудири, чланови шуре и представници хришпа-

на: попови и кнезови. Скупштина ]е заказана за 25. фебруар

1853. године. Како су сазнали аустрщски шшцуни, ферманом су

прокламовани равноправност хришћана са муслиманима, слобо

да испови]едан>а в]ере, слобода пюдизан>а цркава и црквених

домова. Ферманом ко^и ]е донесен у Бихап 20. фебруара регули-

сани су односи измеЬу спахща и кметова, у том смислу да госпо-

дар нще могао отпустити кмета прще истицан>а петогодиппьег

уговора, а уведено ]е и ново опорезиван>е, ко]е се ]еднако одно-

сило и на муслимане и хришпане. Због тога што ]е био нападао

дубок снщет, заказана скупштина одржана ]е 26. фебруара, у

39 КА V?, Изв]ешта] генерал-мазора КнежевиЬа. Петрин>а, 25. фе-

бруар 1853.
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суботу. Ферман прочитан на брзину и без детал>нщих упутста-

ва какю пе бити спроведен. То ]е, опет, давало могупност разли-

читих коментара о њему.40

И у Тузлу су били позвани мудири, кнезови и попови на

збор на юуем ]е прочитан ферман о равноправности хришпана

и муслимана. Пошто ]е прочитан ферман, хришћанским учесни-

цима ]е упупено питан>е да ли им се чине неправде. Они су одго-

ворили да нема неправди и злоупотреба.41 Тако ]е учшьено и у

другим ^'макамлуцима.

1едан догаЬа] у Сара^'еву поново ]е запрщетио да омете тек

успоставл>ене дипломатске односе Турске и Аустрщ]е. Рщеч ]е

о инциденту према аустрщском конзулу Димитрщу Атанаско-

випу, 21. фебруара 1853. године. Тог дана, као што }е и обично

чинио сваког дана, прошетао ]е конзул изван града у пратн>и

свог каваза. Пред Мустафа-пашиним ханом конзул ]е с^ахао са

кон>а и у хану оставио кон>а и каваза Абдирахмана, а он се сам

упутио да прошета цвстом ко^а ]е водила за Травник. Тих дана

]е нови снщег затрпао цесту па ]е, само средином цесте, била

утабана стаза, пртина, корм ]е могао ипи ]едан чов]ек у ]ед-

ном правцу. Некако у исто врщеме, н>ему у сусрет ишао ]е ко-

н>аник ко^и нще имао нам]еру да се склони с пута конзулу. При

сусрету, конзул ]е ударно кишобраном кон>а. Кон> ]е устукнуо

у страну, а заптща Тахир ]е доста осорно казао конзулу да му

н>егова в]ера не дозвол>ава да се склан>а с пута ]едном Ьауру

(конзул ]е био одцевен по европски и имао ]е качкет на глави,

по чему се одмах могло заюьучити да ]е странац). Атанасковић

]е оштрим рщечима прекорио заптщу због тих рщечи. Кад ]е

чуо како га оштро кори, заптща га ]е приупитао ко ]е он. Кад ]е

Атанасковип рекао да ]е аустрщски конзул, то ]е разб]еснило

заптщу Тахира па ]е чахао са кон>а и насрнуо на конзула уда-

ра]упи га харбщ'ом. У том тренутку наишао ]е сарач Салих, ко,)и

]е развадио заваЬене. Конзул ]е одмах похитао у хан да затражи

кавазову помоп, а заипца Тахир ]е од)ахао у град. По нареЬен>у

кюнзуловом каваз се упутио у подеру за заптщом. Кад ]е запти-

}а Тахир примщетио пот]еру, он се склонно у хан и ту се, у

40 КА Изв]ешта^ команде Оточког граничног пука. Завала, 28. фе-

бруар 1853; Исто, Изв]ешта] команде Личког граничног пука, Добро Село,

28. фебруар 1853; Исто, Изв]]еIш.а^ команде Слун>ског граничног пука. Ва

ли Село, 28. фабруар 1853; Исто, ИзвЗешта] команде Оточког граничног

пука. Завал>а, 10. март 1853. године. Сваком мудиру ]е уручен препис фер-

мана ко]и ]е требало да прочита у мудирлуку; „Народне новине", 22. си-

^ечвьа 1853. године. „Нови комесар Камил-паша на мецлису (савиету) овда-

ш]ьем ггредставио ^е, да се има саставити ]едан савиет тёрговачки од

сваке виере и зуде да се расправлзду ствари тёрговачке . . ."

41 КА Изв]епг^ команде Бродског граничног пука бр. 7. Винковци,

11. март 1853; Исто, Изв]ешта] Врховне граничне команде. Карловац, 13.

март 1853. године. Уколико се остваре начела ко]а су прокламована фер-

маном у ко^ем су се хришпанима гарантовале в]ерске слободе, слобода

пос)едован>а земл>е, онда хришпани не би имали основу за дан>е жалбе.
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^едно^ соби, заюьучао.42 Конзул ]е обавщестио Хуршид-пашу и

затражио кажн>аван>е кривца.

Хуршид-паша ]е хитно интервенисао да се пронаЬе кривац и

наредио да се ухапси. Истовремено ]е упутию свог пеха^у да

изрази конзулу жал>ен>е због немилог догаЬа]а. Обепао конзу-

лу да пе предузети м]ере како се то не би више догодило. С обзи-

ром да }е заптща Тахир био родом из Ипека у Албанщи, то ]е

Хуршид-паша, ради сваке сигурности, наредио истрагу у цшьу

сазнаван>а да ли заптща има у граду некога од ближе родбине,

ко]и би требало да га освети. Истрага ]е показала да се у граду

налази н>егов брат. Валща ]е одмах упутио Тахировог брата у

Ипек и затражио од м]есних власти у Ипеку да строго пазе на

н>ега.

Пошто ]е ухапсио заптщу Тахира, Хуршид-паша нще окли-

]евао да одмах пресуди кривцу. Одредио ]е да се кривац ^авно

казни, 25. фебруара 1853, на улици, пред пашиним конаком. На

дан извршен>а казне, валщ'а ]е сакушьеним граЬанима, меЬу ко

^има ]е био, поред двадесетак мухтара и заптща, и тумач аустрщ-

ског конзулата у Сара]еву, одржао говор у ко]ем ]е оштрим рще-

чима осудио поступак заптще Тахира, и саопштио казну: сто

удараца по табанима. Истовремено, али нешто блажом казном,

кажн>ен ]е и заптща Хусеин, због тога што ]е злоставл>ао дво^ицу

аустрщ'ских поданика у Стурлипу. Он ]е кажн>ен са педесет уда

раца по табанима. Пошто ]е обавл>ено кажн>аван>е заптща, Хур

шид-паша ]е пометно конзула да би му лично изразио жал>ен>е

због поступка заптще Тахира. Том приликом он ]е обав]естио

конзула да пе заптща Тахир наставити издржаван>е казне. У

том смислу, он ]е затражио дагье упуте из Цариграда, и исто

времено предложио да заптща издржи казну затвора у Цари-

граду. До коначне одлуке Порте, заптща ће бити утамничен у

Сара]еву. Атанасковић ]е био задовол>ан начином на ко]и ]е

Хуршид-паша пресудио злочинцу. Ипак, нще то хтио писмено

потврдити, наглашава]упи валщи да то мюже учинити само н>е-

гов претпоставл>ени у Бечу, коме ]е он щцели случа^ прение

Овом приликом, конзул ]е тражио од валще да заптщу Тахира

ипак уклони што дагье из Босанског пашалука, ]ер се бщ'ао крв-

не освете. Конзул ]е дагье тражио од валще да и убудуће оштро

кажњава сличне преступе, у цшъу стп))ечаван>а сличних изгреда.

Валща се сложно с мшшьен>ем конзула, али му ]е дао на знан>е

да то нще лако изводлишо. 3ер, кажн>аван>е заптще Тахира нщ'е

било ]едноставно. Када ]е валщ'а пресудио Тахиру, онда су се

остале заптще побуниле због кажн>аван>а свога друга. Хуршид-

-паша ]е морао, да би казна могла бити изведена, да нареди да

заптщ'е присуству]у кажн>аван>у, али без оруж]а. Штавише, ни

« НН5гА \У, РА. ХХХVШ/С.К. Сара]ево, К-100. АтанасковиЬ грофу

Буолу. Сара^ево, 22. фебруар 1853; Исто, Сара]ево, 24. фебруар 1853. го

дине. Вид. Владислав СкариЬ, Сараево и његова околина од на^старщих

времена до аустро-угарске окупацще. Сара]ево 1937, 214.
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то шуе било довол>но, па ]е кажн>аван>у морао присуствовати и

валща лично.43

Некако истовремено у Сара]ево ]е стигла и порука из Цари-

града да су обуставл>ене во^не акци]е у Црню] Гори. Валща ]е

сакушьеним првацима Сара^'ева об]аснио одлуку Порте овако:

падишах }е на молбу аустри]ског цара помиловао Црногорце, па

З'е због тога наредио Омер-паши да обустави во^не активе.44

У Бечу су одлучили да се у Сара]еву скине аустрщска за

става са конзулата, што у ствари значи прекид дипломатских

однооа. Министар иностраних послова, гроф >Буол Шауеншта^н,

затражио ]е од конзула да се застава подигне онда када аустрщ

ска страна буде задовол>на. Приликом поновног дизан>а заставе

треба да буде испагьен двадесет ]едан топовски хитац. Посли]е

подизан>а заставе, истог дана, аустрщ'ски конзулат треба да по-

с]ете и босански валща Хуршид-паша и Портин комесар Еамил-

-паша. Конзул, пак, треба да им узврати пос]ету слщ'едећег да

на.45 Министарство иностраних послова Аустрщског Царства за-

тражило ]е од Интернунцщатуре у Цариграду да оно интервени-

ше на Порти како би и ова слично одлучила, па да и она

пошагье исте упуте босанском валщ'и. Фон Клецл ]е пожу-

рио да изврши задатак ко^и му ]е поставио министар, па ]е

пос]етио великог везира и министра иностраних послова. При

ликом разговора са турским министрима, Фон Клецл ]е био оба-

ви]ештен да ]е турска влада сматрала случа^ у Сара]еву окон-

чаним, пошто ]е обавл>ено кажн>аван>е кривца, а конзул био

задовол>ан изреченом казном. На Клецлов упорни захт]ев да се

случа^ не сматра окончаним и да турска страна мора извршити

задоволлптину, заюьучено ]е да се босанском валщи да^'у упут-

ства како да поступи приликом поновног истицан>а аустрщ'ске

заставе на конзулату. Она су непгго другачщ'а него што ]е то

аустрщска влада обавщ'естила конзула у Сара]еву. Наиме, тур-

ски министри се нису сложили да валща истовремено са пуц-

н>има топова обави пос]ету конзулу, ]ер би то било понижење

за босанског вали^у. Зато ]е уговорено ово: у ври]еме истицан>а

заставе конзулат пе пос]етити, у име вали]е, н>егов ћеха^'а, а ва

лща и Камил-паша пос]етиЬе конзулат два дана посли]е истица-

н>а заставе; конзул, пак, треба да им узврати пос]ету истог дана.

У овом смислу ]е босански валща добио упуте од Порте, а

аустрщ'ски конзул од Интернунцщатуре у Цариграду.46

« НН5ьА \М, Р.А. ХХХVШ/С.К. Сара]ево, К-100. АтанасковиЬ грофу

Буолу. Сара^ево, 1. март 1953.

44 Исто, АтанасковиЬ грофу Буолу, Сара]ево, 4. март 1853; ГаврановиЬ,

нав. д)ело, 36—37; Уп. Щгьиво, Яајнингенова мисща.

« НН&1А Ж, РЛ. ХХХVШ/С.К. Сара^ево, К-100. Гроф Буол Атанаско-

виЬу. Беч, 7. март 1853; Исто, Беч, 14. март 1853.

46 Исто, АтанасковиЬ грофу Буолу. Сара^ево, 5. април 1853; Исто, Пре-

пис писма нам^есника Босне; „Народне новине", 15. траван, 1853; НН51А

РЛ. ХХХV111/С.К. Сара^ево, К-100. АтанасковиЬ грофу Буолу. Сара-

]ево, 24. април 1853. године. АтанасковиЬ ]е прими^етио да Хуршид-паша
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Ова дипломатска натезан>а ипак су прошла без великих теш-

коћа. Тако ]е аустрщ'ска застава поново истакнута на згради

конзулата, 2. априла 1853. Тада ]е аустрщ'ски конзулат пометно

Ратиб ефендща, пеха]а босанског валще, а два дана каснще кон

зулат ]е пометно Хуршид-паша; Атанасковић му ]е узвратио

помету након ]едног сата. Бамил-паша нще пос]етио конзулат,

]ер у то врщеме нще био у Сара]еву. МеЬутим, Атанасковић ни-

]е био задовол>ан овим поступком турских власти. Он }е то об-

]аснио у писму од 5. априла 1853, грофу Буолу Шауеншта]ну.

Иако }е Атанасковић тражио да заптща Тахир одмах буде уда

л>ен из Босне, ипак се он ]ош увщек налазио у Сара]еву. Осим

тога, Атанасковић се изненадио и био уврщеЬен што ]е он био

дужан да узврати валщи помету након ]едног сата, а босански

валща ]е пос]етио конзулат тек два дана послще истицан>а за

ставе. Ако су на Порти, писао ]е Атанасковић, сматрали увредом

захт)ев Аустрще да босански вали]а посети аустри]ски конзу

лат у Сара]еву истог дана када ]е топовском салвом поздравл>ено

дизан>е заставе, зашто ]е онда од конзула тражено да након ]ед-

ног сата узврати помету босанском валн|и. „Ако Порта толико

држи до угледа свог нам]есника не видим зашто нешто што ]е

за Турке право нщ]е исто и за нас?" Па и изненадни одлазак

Бамил-паше у Мостар Атанасковип ]е протумачио као н>егову

нам]еру да изб]егне помету конзулу. Портин комесар ]е од до-

ласка у Сара]ево насто]ао да што ман>е контактира са аустрщ-

ским конзулатом. Када ]е дошао у Сара]ево, 2. ^ануара 1853, Ата

насковип му ]е учинио част и пометно га већ 4. ]ануара. У слич-

ним приликама, Омер-паша и остале валще одмах су му узвра-

ћали помету. Бамил-паша нще тако поступио. Ум]есто да по

с]ети конзула, Бамил-паша му ]е послао сво]у пос)етницу, што

аустрщски конзул нще прихватио, него му ]е поручио: ако Ба

мил-паша не сматра ул>удним да ме пос]ети, него ми шал>е по-

с)етницу, то ме ипак непе спрщечити да га у интересу мо]е служ

бе и дагье пос)е11у)'ем. У ]едном разговору са тумачем конзулата,

Плехачеком, Бамил-паша ]е об]аснио сво] поступак. Он нема

ништа против конзула и он би га радо пометно, али се бо}и да

би н>егова пос]ета конзулу могла бити другачщ'е протумачена,

па би могла изазвати узнемирен>е код муслимана. Бамил-паша

]е ипак узвратио Атанасковићу помету, али тек 2. фебруара. И

ова пос]ета била ]е срачуната, како ]е мислио конзул. Наиме,

Бамил-паша ]е одлучио да пос]ети француски конзулат, 3. феб

руара, односно да узврати помету француском вицеконзулу Ви-

ету. Да би некако забапгурио сво] однос према аустрщ'ском кон

зулу, ко]ем нщ]е узвратио помету од 4. ]ануара, он ]е ипак прво

отишао у аустрщски конзулат, па тек онда у француски. Да то

тце коментарисао начин на ко]и Аустрща тражи задовол^нл. Он ]е кон

зулу рекао да пе о томе обавщестити Порту и дале пе радити по њеним

упутама.
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нще била случа^ност, Атанасковип ]е потврдио и овим податком.

Бамил-паша се нще удосго)ио да учини опропгауну помету овом

конзулату у врщеме када ]е напустио Сара]ево и отишао у Мо-

стар. Намил-паша се задовол>ио тиме што ]е Атанасковићу по

слао свсуу пос^етницу и изразио жагьензе што се на такав начин

опрашта, али ]е био присшьен, ]ер ]е морао, изненада, за три

сата да отпуту]е у Мостар. Овог пута, Атанасковип му ]е при

хвати© и извин>ен>е и пос^етницу, па му ]е послао тумача Плеха-

чека да му зажели среИно путован>е.47

Афера ко}у ]е изазвао заптща Тахир физичким нападом на

аустрщског конзула нще тиме била окончана. На н>у су се по-

ново вратили и конзул и валща. То ]е било онда када ]е вали]а

обавщестио конзула да ]е Порта одлучила да заптща щцелу

казну издржи у Сара^'еву, што се противило жел>и конзула. Не

тто каснщ]е, конзула ]е заптща Тахир замолио да према н>ему бу-

де милостив, ]ер се он, у затвору, разболио. Ово ]е потврдио и бо-

сански валща и упитао конзула да ли би се он сложно да се

заптща пусти из затвора. Конзул ]е попустио, али под условом

да заптщу заувщек прот}ера^у из Босне.48 Тако ]е заптща Тахир

ослобоЬен дал>ег издржаван>а казне и упупен у ]етвспег-Тепаг

(Лариса у Тесалщи), али под пратнюм само ]едног ]единог зап-

гя]е. Заггпц'а Тахир ]е то искористио, па ]е близу Новог Пазара

успио да отме кон>а свом пратиоцу и да се склони негдце у Бо-

сни.49 Хуршид-паша ]е одмах расписао пюцеру за б]егунцима.

Конзул Атанасковип ]е био изненаЬен разво]ем догаЬа^а, тим

ггрще што га Хуршид-паша нще благовремено обав^естио о Ин

]елом случа^у.5с Са сигурношпу не можемо дагье пратити разво^

догаЬа^'а у вези са заптщ'ом Тахиром, али ]е, в]ероватно, он изгу-

био на актуелности, ]ер нще више био предмет расправа измеЬу

аустрщ'ског конзула и босанског валще.

И други предмети ко]е ]е конзул поставлло у Сара^еву нису

рщ]ешени онако како ]е он предлагао. Прщ)е свега, рщ'еч ]е о

уклан>ан>у са дужности травничког ка^макама, хаци Али-паше.

Атанасковип ]е предложио валщи да овог ка^макама уклони из

Босне, ]ер су на нчегову управу били упупени многи протести

хришпанског становништва. Валща се сложно с тим да би Али-

-пашу требало ослободити државне службе, али да он, валща,

то не може учинити без сагласности комеоара Еамил-паше. Пор-

тином комесару у Босни дошле су до уха тужбе на рад не само

хаци Али-паше, него и тужбе на рад Галиб ефендщ'е, бан>алучког

ка^макама. Он }е одлучио да испита тачнюст свих оптужби. Зато

« НН51А РА. ХХХVШ/СК. Сара.{ево, К-100. Атанасковип грофу

Буолу. Сара^ево, 5. април 1853; „Народне новине", 31. ожу^а 1853. године.

Намил-паша }е отпутовао у Мостар, 19. марта, па нще ни могао прису-

ствовати поздравл>ан>у аустрщске заставе ко]а ]е подигнута 2. априла

1853. године.

48 Исто. Атанасковип Хуршид-паши. Сара]ево, 25. ма] 1853.

49 Исто, Хуршид-паша Атанасковипу. Сара]ево, 5. ^ун 1853.

30 Исто, Атанасковип грофу Буолу. Сара]ево, 25. ]ул 1853.
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]е наредио ћеха]и босанског вали]е, Ратиб ефенди]и, да се упути

и у бањалучки и травнички ка]макамат. Ни ово ни]е задовол>и-

ло аустри]ског конзула. Он ни]е имао пов]ерење у Ратиф ефен-

ди]у због његове велике страсти према алкохолу и велике похле-

пе за новцем.51

При]е одласка у Травник, Ратиб ефенди]а се упутио у Мо-

стар, да му Бамил-паша да упутства. Том приликом ]е упознао

комесара и са спором у босанском меџлису, измеЬу предс]ед-

ника Шакир ефенди]е и првог секретара Абди ефенди]е. По Ата-

насковићевом мишл>ењу, Шакир ефенди]а, ко]и ]е тек био при-

хватио ову дужност, био ]е необразован, али „праведан Турчин",

и ни]е био у милости вали]е, па ни Бамил-паше. Абди ефенди]а,

пак, био ]е врло способан чиновник, али, пошто ]е био похлепан

за новцем, био ]е склон подмићивању.52 Бамил-паша ни]е улазио

у р]ешавање овог спора, в]ероватно због тога што то ни]е било

у његово] надлежности.

У Ливну ]е, 20. априла 1853, отворена стална конзуларна

агенци]а аустри]ског конзулата у Сара]еву. На основу изв]ешта-

]а конзуларног агента Спиридона Ра]ковипа, знамо да ]е Ратиб

ефенди]а, 22. априла 1853, дошао из Мостара у Ливно. Он ]е

сазвао градско ви]еће Ливна да би испитао неправилности рада

ка]макама. Прво ]е упитао муслиманске представнике овог ви-

]епа да ли има]у прим]едбе на управл>ање хаџи Али-паше. Они

су одговорили да су задовол>ни његовим управл>ањем. Онда се

обратно истим гштањем хришпанским представницима, па су и

они исто одговорили. Тако су у Ливну били задовол>ни управл>а-

њем хаџи Али-паше, што никако ни]е одговарало стварном ста

н>у. Уз то, Ратиб ефенди]а ]е био одан пићу и у ври]еме његовог

боравка у Ливну био ]е под утица]ем алкохола, па ни]е ни могао

вал>ано обавити задатак ко]и ]е добио од комесара Бамил-паше.

МеЬутим, на]више притужби у ври]еме Бамил-пашиног бо

равка у Босни, упућено ]е на рад тузланског ка]макама Фехим-

-паше. Против њега ]е била саставл>ена оптужница ко]а ]е имала

34 тачке. Тамо ]е био упућен изв]есни Саид ефенди]а (бивши

тешањски мудир), да пров]ери наводе оптужнице. С обзиром да

су оптужбе биле такве да су ]ако компромитовале Фехим-пашу,

претгтоставл>ало се да ]е управо због тога дошао у Сара]ево и

Дервиш-паша, брат Фехим-паше. И аустри]ски конзул се при-

дружио онима који су оптуживали зворничког ка]макама. Он

истиче да ]е положа] ситних пос]едника знатно погоршан од

када су пос]еди Хусеин капетана Градашчевипа припали држав-

ном ерару. Иако ]е на овом пос]еду био утврЬен износ годишњег

закупа пореза на 640 кеса (320000 п]астера), закупници пореза су

разрезивали много већи износ. Положа] сел>ака био ]е тежи и

због тога што трећина ни]е узимана у натури, него у новцу, па

51 ГаврановиЬ, нав. д]ело, 46—47; „Народне новине", 26. си]ечањ 1853.

52 ГаврановиЬ, нав. д]ело, 48—49.
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]е и то био извор све веЬих злоупотреба. Да би се рщешили

закупаца пореза, се-ъаци су предложили ка]макаму да они меЬу

собом покупе порез, али су били одбщ)ени.53 У свим овим злоу-

потребама учествовао ]е зворнички ка^макам, како ]е мислио

кюнзул Атанасковип.

Управо због тога што ]е било прим]едби на рад свих ка]ма-

кама у Босни, Бамил-пашина мисща ]е требало да учини кра]

злоупотребама. Он се нешто дуже задржао у Мостару, в]еро-

ватно због тога што ]е установив неправилности у раду Исмаил-

-паше, код ко]ег ]е пронашао ман>ак од шест хи.ъада кеса на

штету државне касе. Ова] везир ]е смщен>ен. Намил-паша нще

испитивао злоупотребе органа власти према хришпанима ко,)их

]е било доста. О угн>етаван>у хришпана у Херцеговини била ]е

обав^ештена Порта. Фон Клецл пише грофу Буолу Шауеншта]-

ну, 7. априла 1853. године, да ]е сазнао да ]е Порта упутила

Намил-паши наредбу да испита оправданост тужби хришпан-

ског становништва у Херцеговини и да поднесе о томе изв]ешта].

Тако су злоупотребе органа власти у Херцеговини остале неис-

питане, а Намил-паша ]е 13. ^уна отпутовао из Мостара у Ливно.54

Аустрщ'ски конзул ]е упутио оптужбе против па]ближих ва-

лщиних сарадника, па и самог валще. Он пише Буолу Шауен-

пп^'ну, да они сви закщ^у државну касу и чине и друге зло

употребе положа]а на ко]ем се налазе. Рщеч ]е, при)е свега, о

оним злоупотребама ко]е су везане за издаван>е пореза у закуп.

На прим^ер, наводи Атанасковип, приликом годишн>ег закупа

пореза травничког ка^макамлука, вал^ин пеха]а ^е, да би омо-

гупио брапи Тодору и Атанаоцу Петровипу да добщу закуп по

реза, позвао у Сара]ево, по разним пословима, на дан лицитащце,

све оне ко]'и су нагиуеравали лицитирати порез. БраЬа су тако

закупила порез за своту од 1725000 щастера, иако су други ну

дили и до 200000 п)астера више од н>их. За ова] поступак Ьеха]а

]е био подмипен са пет стотина дуката.55 Бан>алучки казмакам

Галиб ефендща извщестио ]е Бамил-пашу, ко]и се у врщеме ли-

цитащце налазио у Ливну, да ]е у ову трансакций био умщ]ешан

и НН51А ^, РА ХХХVШ/С.К. Сара]ево, К-100. Атанасковип грофу

Буолу. Сара]ево, 23. ]ун 1853.

*• Исто, АтанасковиЬ грофу Буолу. Сара]ево, 29. ^ун 1853; ГаврановиЬ,

нав. Д]ело, 51—53; НН5гА Р.А. ХП/ТиткеГ, К46. Фон Клецл грофу Буо

лу. Цариград, 4. април 1853. године. Фон Клецл пише грофу Буолу да ]е

сазнао за см^ењивање Исмаил-паше н^цесника Херцеговине. Фон Клецл

]е н>егово. см]ен>иван>е сматрао сво,)'ом заслугом, иако му ]е Рифат-паша

казао да ]е лично султан наредко см]ен>ивање херцеговачког нам^есника;

Исто, Фон Клецл грофу Буолу. Цариград, 14. април 1853; Уп. Владимир

Норовип, Из Дневника Прокопща Чокорила. Гласник Земаллког музе]а,

ХХV/1913, 195. Прокогаце ]е записао да ^е Намил-паша дошао у Мостар

12. марта 1853. (по старом календару), а да ^е 1. ]уна отпутовао из Мостара

у правцу Л>убушког.

55 НН31А РЛ. ХХХVШ/С.К. СараЗево, К-100. Атанасковип грофу

Буолу. Саратево, 29. ]ун 1853; ГаврановиЬ, нав. ду'ело, 52. Код ГаврановиЬа

Гкуи 1425000.
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и босански валща ко}и ]е, на име мита, примио сто хил>ада Ма

стера. Атанасковип исто знао за ову валщину работу, али су

му, са доста поуздане стране, ^авили да ]е валща примио мито,

али само хил>аду царских дуката у злату. По прщ'ави Галиб

ефендще, Бамил-паша ]е поништио лицитащцу у Травнику. Та^

потез Бамил-паше огорчио Хуршид-пашу, ко}и ]е сматрао да

му ]е тиме нанесена увреда и да су укагьани н>егова част и углед,

па ]е чак запрщетио и оставком. Тако ]е дошло до размирица

у односима измеЬу валще и комесара.56

Бамил-пашина мисща по западно] Босни окончена ]е 8. ав

густа. Иако се доста дуто задржао у овом дщ]елу Босне, ипак су

резултати н>еговог щ'елован>а мали. Он се ограничив на то да у

Ливну, Бан>алуци, Скендер Вакуфу и Травнику, зами1ени оне

чланове мецлиса ко^и су били компромитовани у раду.57

Када се, 8. августа 1853, Бамил-паша поново обрео у Сара-

]еву, аустрщски конзул ]е примщ]етио да и он, а и Хуршид-паша,

више пое)епу]у француски конзулат од аустрщског. Штавише,

односи с француским конзулатом су приснщи. Конзул ]е то за-

юьучио и по н>иховом односу према свечаностима ко]е су, нека-

ко у исто врщ'еме, прославл>али ови конзулати. У ово врщ'еме,

подигнута ]е застава на француском вицеконзулату, а истицање

заставе де поздравл>ено салвом од 21 топовског хила. Истовреме-

но су Бамил-паша и Хуршид-паша, у пратн>и многих првака гра

да, посветили конзулат и присуствовали свечаности. Обощца па

ша били су свечано од)евени. Нешто другачще су се понщели

када ^е, 18. августа, аустри|ска амбасада прославл>ала роЬендан

аустрщског пара. У аустрщски конзулат су дошли: Хуршид-

-паша, ферик Авни-паша, мирилива Дервиш-паша, па и Бамил-

-паша. Он ]е дошао у конзулат у обичном, цивилном оди|елу, а

то ]е Атанасковић протумачио као Бамил-пашино насто^ање да

уман>и значат свечаности. Штавише, Бамил-паша пще ни поме

тно аустрщ'ски конзулат по наредби Порте, да би Аустрща до

била коначну сатисфакщцу у вези са нападом на Атанасковипа.я

То се све догаЬало у Сара]еву у предвечер^'е бурних догаНа^а,

уочи кримског рата, када се нще знао став Аустри)'е у нсточно!

кризи.

Бамил-паша |е наставио инспекщцу управе у Босни. Он )е,

28. августа 1853, отишао у Тузлу. Аустрщ'ски конзул 1е претпо-

ставл>ао да ће се он тамо задржати око три седмице. Ово ври|е-

ме му ]е било доволло да у овом ка)'макамату изврши оне ггро-

м^ене ко|е ]е извео у Мостару и другим м^естима у ко^има ]е био,

или пак да ту сачека наименован>е за босанског валщу. У ври-

]'еме сво]'е помете аустрщском конзулату, он де обав1'естио кон-

зула да ]е у Херцеговини извршио увид у потраживан>а Шен-

» НН5гА \У, Р.А. ХХХVШ/С.К. Сара^ево, К-100. АтанасковиИ грофу

Буолу. Сара^ево, 19. ]ул 1853.

57 Исто, АтанасковиЬ грофу Буолу. Сара]ево, 10. август 1853.

58 ГаврановиЬ, нав. доело, 71.
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фелда и Клутоца, и установио да ]е одштетни зах-цев аустрщских

трговаца превелик и да ]е, по н>еговом налазу, сасвим довол>на

свота од дв]еста хшьада гулдена, колико ]е Порта првобитно

била и намщенила. О свом налазу, Намил-паша пе обавщестити

Порту, а одговор Порте пе сачекати у Тузли. Уколико на Порти

одлуче другачще, Камил-паша пе се вратити у Сара]ево и извр-

шити та] налог.

Према ономе што ]е учинио у Босни, Бамил-паша нще испу-

нио наде аустрщских власти. У врщеме н>еговог боравка у Босни

и Херцеговини извршене су многе пром]ене. Тако ]е хаци Али-

-паша смщен>ен са дужности травничког ка^макама и поставл>ен

за баньалучког. Смщен>ени су и ка]маками, бан>алучки Галиб

ефендауа, бихапки Шапир ефендща; смщен>ен и Исмаил-паша,

па и дефдердар Шакир ефендща. Допун>ени су мецлиси новим

члановима. Али, Бамил-паша гице испитивао оптужбе хришпан-

ског становништва, на ко]е ]е нарочито указивала аустрщска

дипломатща. Можда ]е Бамил-паша, уклања^упи челне представ-

нике власти, па и прокламован>ем фермана, индиректно утицао

да се сман>е злоупотребе ко]е аустрщска дипломатка ни]е ви-

щела или нще хт]ела да види. Зато и Атанасковип, када ощ'ен>у-

]е рад Намил-паше у Босни, констату]е да ]е он постигао врло

мале резултате. Конзул закл>учу)е да пе у Босни и дал>е остати

исто онакво стан>е какво ]е било и прщ]е доласка комесара у

Босну. То ]е због тога што ]е и Бамил-паша, као муслиман, био

фанатик, па му се због тога чинило да сви уступци ра^и воде

пропасти ислама.59

Атанасковипу ]е било, ггов]ерл>ивим путем, саопштено да ]е

Бамил-паша, при]е одласка из Сара^ева у Тузлу, из]авио да сул

тан нам]ерава у Сара]еву основати штампарщу у ко,р] би се

штампале новине (половина странице на славенском ]езику, а

друга половина странице на турском ]езику). Већ ]е био упупен

у Загреб неко, чще име нще било познато, да се обучи у лито

графщи. Атанасковипу ]е одранщ)е била позната иде]а о изда-

ван>у новина у Босни. Она ]е потицала од фран>еваца Андрщ'е

Ку^унципа и Ловре Карауле, ко]и су преко француског вицекон-

зула предлагали Хуршид-паши да покрене новине, у ко]има би

требало побщати вщ]ести об]авл>ене у аустрщским новинама ко-

]е су приказивале невол>е становништва у Босни.60

59 Исто, 75—76; „Народне новине", 28. травањ 1853. године. Дописник

из (Босанске) Кра]ине напада локалне представнике власти и каже: ,Дар-

ство се напин>а и свашта почима, али нщедна ствар успиеха неима, ]ер

неима л.удих . . . Сви га вара]у, сви га глобе и гуле као душманина сво-

га . . . Сви н>егови повиереници и чиновници, барем ови у Босни, ко^е по-

зна]ем, ]есу разрушители царства османскога, они вуку толики ха.}лук

(плат)'у), вараду и краду хазну, гуле свакога и мусломана и хриецана

гдиегод могу, и штогод могу се дочепат, гута]у и ждеру као гладне зло-

годаьаче по пустим барама жабе и даждевњаке."

60 ГаврановиЬ, нав. д]ело, 74—76.
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Нема сумн>е да ]е Бамил-паша унеколико утицао да се изми-

]ени стан>е у Босни и да се заведе ред у управи. Прще свега.

рщеч ]е о пописиван>у непокретне имовине на основу ко]е 1е,

онда, разрезиван порез. У истом смислу, обавл>ен ]е и пюпис купа

и на н>их су ставл>ени бро]еви. Ово нумерисан>е купа ]е, изгледа,

Намил-пашина лична иде^а, ]ер се он нюме бавио и у врщеме

када ]е био босански валщ'а, па ]е тада и прозван „Тахтар-

-паша .*'

Интересантно ]е напоменути и ово: Бамил-паша ^е забра-

н>ивао босанским хришпанима да употребл>ава^у име Србин. Хри-

шпани, неу]един>ени, морали су се називати, по Намил-пашино^

наредби, грчким (рум) милетом, а римски католици, ко]и су се

до тада обично називали Латини, морали су се називати като

лички милет. Ово ]е први пут да ]едан турски нам]есник улази

у националне односе у Босни. Да ли се у Босни у то врщеме по

чела будити свщест о национално^ припадности, па су владини

чиновници настлали да та] процес спрщ]ече у зачетку, или су

они, на ова] начин, покушавали стицечити мщешан>е Аустрщ]е

и Србще у босанске ствари непосредно пред кримски рат, нщ'е

познато.*2 В]ероватнще ^е да ]е била уочена агитаци}а из сус]ед-

них земал>а, па и из новина, и Намил-паша тиме хтио спрщ]е-

чити те утица]е. Познато ]е, на прим]ер, да ]е Хуршид-паша ре

довно добщао „Народне новине", „Србски дневник" и српске

београдске новине. Пошто он нще знао „илирски" ]език, тумач

му ]е преводно на турски.63

Аустрщска страна и дал>е ]е тражила од Порте да поболяла

положа] хришпана у Босни. Да би добио конкретне податке о

томе шта би требало учинити на том пол>у, гроф Буол Шауен-

шта^н ]е затражио од Атанасковипа н>егово мишл>ен>е. Атана-

сковип ]е сматрао да су неопходне ове м]ере:

1. Требало би увести правило да и хришпани, као и мусли-

мани, могу пос]едовати земл>иште, купе и дупане и н>има нео

граничено располагати.

2. Потребно ]е спровести у щело наредбу босанске владе

из 1851. године.

3. Потребно ]е обезбщ]едити равноправност хришћана и му-

слимана. Ово питан>е ]е конзул посебно образложио. Управо не-

]еднакост хришпана и муслимана доводи до многих сукоба у

оним предметима у ко^има се споре муслимани и хришпани. По

што судови у Босни и Херцеговини не сматра^у вал>аним св]е-

дочења хришпана, то су они у спору с муслиманима увщек ош-

тепена страна. Па ни муслиман, када би му св]едочење хриш-

панина ишло у прилог, пще узимао овог за св]едока. Ова не-

равноправност хришпана и муслимана онемогупавала ]е равно-

« НН31А Р.А. ХХХVШ/С.К. Сара]ево, К-100. АтанасковиЬ грофу

Буолу. Сара]ево, 10. фебруар 1853.

62 „МагоЛпе поупге", 11. оЫ\ак 1853. 8схИпе.

63 ГаврановиЬ, нав. д^ело, 33—35.
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правно учешће хришћана у мецлису. Тако у босанском управ-

ном вщепу заузима м]есто и ]едан хришпанин; у градском врце-

пу у Травнику два хришпанина, а слично ]е и у осталим гра-

довима. Код доношен>а одлука, догаЬа се да и ови по^единци

буду удал>ени из ода}е у ко^о^ се одвща зас^едан>е, а када се

одлука донесе, онда буду позвани, да им се саопшти одлука на

ко]у и они треба да ставе сво^ мухур. Због тога они нису об]ек

тивно могли утицати на доношен>е одлука. Они, штавише, као

што ]е случа] у босанском управном вщећу, с)еде издво]ени,

обично у углу собе. Утица) би им се могао повепати ако би се

н>ихов бро^ повепао и из]едначио са бро]ем муслиманских пред-

ставника. Тек тако саставл>ен трибунал могао би р]ешавати све

предмете из области и цивилних и полищцских надлежности.

4. Недовол>не су све м]ере ко]е су до сада уведене у цшьу

побол>шан«а в]ерских предмета. Зато би требало омогупити, без

икаквих ограничена, подизан>е цркава и црквених купа. Из бо-

^азни да ће муслиманско становништво бити уврщеЬено уколи-

ко се да^у в]ерске слободе хришпанима, управни органи споро

спроводе оне м]ере ко]е се дотичу в]ерске толеранщце. Исто-

времено, под другим околностима и приликама, у сус]едно^ Ср-

бщи, цркве сто]е уз цамще, и док са звоника првих ощеку]е

звоню, са минарета ощеку]е езан. Не може се тврдити да, кад

]е рщ'еч о подизан>у цркава и црквених купа, нще дошло до

пром]ена. Али, док их султан и ватага одобрава]у, дотле се м^е-

сне власти оглушу)у о н>ихове наредбе или покушава^у да из-

ищене одлуку о градњи с цшьем сманьења површине, изгледа

прозора, или да им промщ)ене локащцу — да их см^есте што да-

л>е од града.

5. Остаће некорисне нам]ере цариградске владе и босанског

валике да се побол>ша положа] хришпана, ако их у томе не по-

могну локални органи власти. Локалне власти су склоне разним

злоупотребама, подмипивањима, пронев]ерама и сл. Па и сам

Намил-паша, ко^и ]е упупен у Босну да спрщечи неправилности

рада управе и да спроведе танзимат, учествовао ]е у израбл>и-

ван>у хришпана. Када ]е недавно путовао из Сара]ева у Мостар,

његов пртл>аг ]е ношен на тридесет четири кон>а. Кон>е су дали

хришйани и они су за осам дана, колико ]е тра^ао н>егов пут,

морали, о свом трошку, становати по хановима. За шест дана,

за колико су требали стипи у Мостар, било им ]е обепано по

педесет щастера (четири гулдена и тридесет кра^цара), по ]ед

ном коњу. Они до данас нису добили обепани износ, и питан>е

]е да ли пе га икад и добити.44

У смислу ових Атанаскювипевих прщедлога, Аустрща ^е да-

л>е наступала на Порти у корист хришпана.

Конзул ]е на основу ]ош неких података показао да Намил-

-паша ни]е много учинио за босанске хришпане. Ум]есто да ра-

" Исто, 41-46.
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ди на отклањању уочених пропуста власти, Бамил-паша ]е, како

наводи Атанасковић, схватио да треба на лицу м]еста прикупи-

ти што више података да ]е хришпанско становништво задо-

вол>но положа]ем у ко]ем се налази. Зато ]е он, а и његов зам]е-

ник, био задовол>ан и задатак сматрао испуњеним чим би до-

био писмену потврду градског ви]епа да нема притужби на рад

органа власти. А ако ]е и било притужби, Бамил-паша их ]е р]е-

шаваю на исти начин на ко]и су они и до тада р]ешавани.

О приликама у граничним турским провинци]ама, Босни и

Херцеговини, имамо доста података из средине 19. ви]ека. Из

њих прови]ава ув]ерење да су, у лошем поступању према хриш-

панском становништву, предњачили они чиновници и Портини

службеници ко]има ]е Босна била страна земл>а. Тако у „На-

родним новинама" дописник из Кра]ине, 20. априла 1853. ]авл>а:

„Бошњаци су бол>е мислили док су владали, они су знали

да су ]ачи од цара свога, а каурин ударити неће, надали су се

позадуго живити у сво]о] земл>и, сво]е чифлуке уздержавати,

сво]е кметове нису глобили, и од других нападања чували и

бранили гдие су могли . . ."

„Ако би се зулум кои догодио било ]е по]единим лицам од

башах и ]ањичарах и других пианицах, меЬутим у обће и посве

ра]а ни]е страдала . . .'>66

Мостарски бискуп Фрањо Баришић ]е имотском претору

Антону Грабовцу, кра]ем новембра 1853, описао босанско-хер-

цеговачке прилике, с молбом да их пренесе далматинском нам]е-

снику. Он пише да ]е миси]ом Ла]нингена у Цариграду и енер-

гичним наступом Руси]е у корист османских поданика грчке

в]ере клер оба култа добио више слободе у в]ерским обредима.

Али, положа] ра]е ни]е ни мало поправл>ен. И ферман, ко]и ]е

ове године об]авио Бамил-паша, за ко]ег тврде да ]е епохалан,

ни]е донео никакве пром]ене. Ова] ферман, ко]и регулише одно-

се измеЬу пос]едника и кметова, првима одузима стечене иму-

нитете, и, уопште, прокламу]е ]еднакост, природно ]е ударац

Турцима. Зато се Турци об]е провинци]е повезу]у у отпору про

тив фермана. А сам Бамил-паша, пише Баришић, или ]е препла-

шен због тог отпора, или, пак, подмићен, па се покорно општо]

жел>и и пустио да ри]ека тече како тече, а да ]е ни]е укротио

насипом. Зато се он у свом раду ограничио на то да задржи оне

односе ко]и су били до његовог доласка у Босну. Бискуп ни]е

сумњао у то да ]е и Бамил-паша, као уосталом и сви други на-

м]есници, обави]естио Порту да ]е обнародовао ферман и да

га ]е спровео.*7

« Исто, 46-47; НН81А \У, РА. ХХХVШ/С.К. Сара]ево, К-100. Ата-

насковиЬ грофу Буолу. Сара]ево, 5. ма] 1853. године.

66 „КагоЉе по\4пе", 28. 1гауап] 1853. §ойте.

67 КА \М, Бискуп БаришиЬ Антону Грабовцу. Имотски, 25. новембар

1853. године.
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Ипак, положа^ хришћана у 1853. години знатно ]е побол>-

шан не само утш^ем Портиног комесара, него више због тога

што су се заоштрили односи измеЬу Турске и Руси)е.м

Пошто ]е и у Тузли обавио оне послове ко]е ]е обавио у

Мостару, Бан>алуци и Травнику, Бамил-паша се упутио у Цари-

град. Задржао се у новопазарском санцаку до кра^а 1853. године.

Нешто дуже задржаван>е Портиног комесара у Новом Пазару

протумачено ]е тако да он тамо чека да буде поставл>ен за бо-

санског валщу. МеЬутим, ближа ]е истини чшьеница да ]е На-

мил-паша обуставио дал>у истрагу у Босни због ратних припре-

ма Турске за обрачун с Русщом. Зато се он приближио граници

Србще и Црне Горе да би пратио догаЬа]е ко^и су се могли

претпоставити.

Лош се нще био ни смирио рат у Црно^ Гори, а прве ввести

о могућем сукобу Русще и Турске шириле су се по Босни. Оне

су доста^але учесталще од средине 1853. године. Зато се са паж-

н>ом пратио иступ аустрщског конзулата. У то врщ'еме, аустрщ-

ски конзул ]е прими^етио да су односи босанског валще, и н>е-

му блиских сарадника, знатно при}ател>ски]и са француским ви-

цеконзулатом. С друге стране, вицеконзул Виет нще ни крио

свх^у нетрпел>ивост према Аустрищ и н>еном генералном кон-

зулу. Сукоб ]е поста^ао отворенщи онда када ]е фра Грга Мар

тип, не чека]упи вицеконзула, ко]и ]е био закаснио, одржао

мису у католичко^ цркви у Сара^'еву. УврщеЬен овим Мартиће-

вим поступком, Виет ]е одмах затражио од провинщцала да пре-

м]ести Мартипа у неку другу жупу. Провинцщ'ал, ко}и ]е био

наклон>ен Француско^, и Виету, нщ'е могао удовол>ити н>еговом

захт]еву, него му ]е предложио да пе то учинити тек укюлико то

эатражи босански валща. Због познатог става турских власти

да се не мщ]еша^у у црквене послове, Хуршид-паша нще удово-

л>ио Виетовом захт]еву. Овако енергичан захт)ев француског ви

цеконзула да се изврши прем]ештан>е Грге Мартипа проузроко-

ван ]е и политичким опред|ел>ен>ем сара]евског жупника. Грга

Мартип био ]'е потпуно одан аустрщско] политици у Босни и лич-

ни прщател> генералног конзула Димитрща Атанасковипа*

« НН51А \У, Р.А. ХХХVШ/С.К. Сара1ево, К-100. АтанасковиЬ грофу

Буолу. Сара]ево, 5. октобар 1853. године. Бамил-паша за врщеме свог бо-

равка у Тузли гоц'е учинио кра] самовол>и и незаконитом раду Фехим-

-паше. Он се задоволлго тиме што ^е упутио у села и градрве Посавине

чиновнике да од ра.]е прибаве писмене из^аве из ко^'их се могло устано-

вити да су задоволлга радом органа управе и да нема^у притужби на

злоупотребе.

т Гаврановип, нав. д)'ело, 55—56; Исто, 59—60. Виет ]е сво^у молбу

ко]ом ]е тражио уклањање Мартипа из Сара^ева образложио:

— Отпочео мису чим се у цркви по]авио аустри^ски конзул, а шце

сачекао долазак и француског вицеконзула,

— Што ]е Мартип био наклон>ен Аустриз'и.
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Управо се све ово догаЬало у врщеме када }е вицеконзул

обавщештен од свог конзулата у Београду да нисща кнеза Мень

шикова нще успела, и да су Руси веп окупирали Влашку и

Молдавщу. Ову важну вщест, Виет ]е одмах пренио босанском

валщи, ко^и }е тек сутрадан добио исте ввести из Цариграда.

Аустрщски конзул, ко^и ]е пратио н>ихову сарадн>у, примщетио

]е да су том приликом дуго разговарали, а сазнао ]е и то да ]е

Виет обепао Турско], у име Француске, замашну ратну помоп.

По Виетовим ри)ечима, и Енглеска пе пружити Турско] помоп.70

С обзиром да Аустрща }Ош увщек нще об^авл>ивала сво^

став у руско-турском рату, у Босни се повепало нерасположен>е

према конзулату. Конзул ]е тих дана више пута интервенисао

код вапще због учесталщег врщеЬан>а н>егових службеника.

Хуршид-паша ]е због тога сазвао градско вщепе и строго зап

ри!етио свим граЬанима да пе на^оштрще кажн>авати све оне

ко}и врще^у аустрщ'ске поданике.71

Иако у Босни ище вршена регрутащца, ипак су градови

добщали знатнщ'е во^не посаде. У Сара^ево ]е, 15. }уна 1853,

домарширао ]едан батал>он низама из Фоче, а други из Ъще-

л>ине. Тако се сада посада састо^ала од 3 баталюна ко.)и су сви

за^едно бро^али око девет стотина л>уди; у Сара]]еву се налазила

и ]една компанща кон>ице ко]а нще имала више од сто четрде-

сет кон>а; на градским бедемима налазила се и }еяна пол>ска ба-

терща топова.72 Нешто каснще, н>има се придружио и ]едан ба

тал>он низама под командом мириливе Осман-паше.73 С друге

стране, кон>ички пукови из Бан>алуке и Градачца упупени су у

Шумлу.74

Управо у то врщеме када се рат ишчекивао, Аустрща ]е

поново обратила вепу пажн>у Босни. Генерал-ма]ор гроф Ма^ер-

хофер пометно ]е Сара]ево, 9. ^ула 1853. године. Слщедепег да

на пометно ]е Хуршид-пашу, ко}и га ]е врло срдачно примио.

Хуршид-паша ]е био задовол>ан из]авом генерала да су Аустри-

]а и Турска успоставиле прщателлке односе и да измеЬу н>ихо-

вих царева влада при]ател>ство. Истог дана, босански вали]а ]е

узвратио помету аустрщском генералу. Послще крапег задржа-

Провинщцал Ку^унцип и фра Ловро Караула извинили су се француском

вицеконзулу због „увреде" ко]у му ]е на та] начин нанио Мартий. Они

су казали вицеконзулу да ]е н>ихова жел>а да има^у добре односе са

француским народом и француском владом, и да Ье удагьити Мартипа

из Сара|ева, али га мора1у изв]есно врщеме трпити.

70 НН51А РА. ХХХVШ/С.К. Сара^ево, К-100. АтанасковиЬ грофу

Буолу. Сара]ево, 8. ]ун 1853. године.

71 Исто, Сара]ево, 6. ]ул 1853. године. И поред тога, аустрщски кон

зул имао ]е прилике да стално интервенише код валщ'е. Када \е, на при-

м]ер, 6. ]ула Стефан БуриЬ, службеник конзулата, изишао из канцеларще

на улицу, тада га ]е каменом погодно ]едан турски кон>аник у бедро.

72 Исто, Сара]ево, 15. ^ун 1853.

73 Исто, Сара]ево, 23. ]ун 1853.

74 ГаврановиЬ, нав. дуело, 53—55.
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ван>а у Сара]еву, гроф Ма]ерхофер ]е 14. ^ула отпутовао према

Загребу.

Хуршид-паша ]е упознао француског вицеконзула с мисщом

аустрщског генерала у Сара]еву. Атанасковип ]е сазнао, из вр-

ло пов]ерливих извора, да ]е том приликом француски вицекон-

зул из^авио да ]е Ма^ерхоферов наступ у ово врщеме само ау-

стрщски маневар, и да генералов задатак нще био да изврши

увид у рад конзулата у Сара]еву, како ]е османски амбасадор

у Бечу писао босанском валщи, нити ]е, пак, н>егов цил> да учвр-

сти прщател>ство ове явще државе. Он }е дошао, казао ]е Виет,

да сакупи што више података о стан>у путева у Босни, да саку-

пи оне податке ко^и су важни за во]не сврхе и да реферише

бечко^ влади о стан>у ствари у Босни. ,ДПто се тиче учвршгшва-

н>а прщателлтва измеЬу Аустрще и Турске" из]авио ]е вицекон-

зул, „оно би се прще потврЬивало у Цариграду него у Сара]е-

ву."75 А босанском дефдердару Виет ]е рекао: „Чудно ]е то да

Аустрща шал>е ]едног генерала у мшлцу мира, а истовремено

та]но шал>е Русщи 20000 хусара. Генерал ]е више подс^епао на

уходу, него као гласник мира."76 Реэонован>е француског вице

конзула у односу на Ма]ерхофера било ]е исправно. Сви изв^е-

шта]и ко]е ]е поднио послще свог пута били су 11ШИ)унског ка-

рактера.

Становништво у Босни нще очекивало саде]ство Аустрще

и Русще. Дворца Босанаца су овако разговарала: ако нас Руси

нападну и крену преко Адрианополю, ми не очеку)]емо од нашег

су^еда ни на^ман>е невол>>е.77

У друго] половини 1853. године, било ]е све више вщести

ко]е су пютврЬивале да пе Аустрща заузети неутралан став у

руско-турском заплету. Француски вицеконзул се и овще умще-

шао. Он ]е из]авл>ивао да Аустрща мора заузети неутралан став,

]ер ]у на то присил>ава Француска, ко^а ]е налцеравала у Ита

лщу упутити во^ну силу да би с леЬа могла напасти Аустрщу

ако би се она умщ'ешала у рат на страни Русще. 1едном мусли-

ману ко]и ]е дошао у Сара^ево из Кра^ине ]е рекао: ускоро ће

се аустрщске трупе поново сакупити на вашо] граници. Ви не

смщете први запуцати, већ морате мировати, али исто тако мо-

рате одбити сваки напад. У том случа^у можете рачунати на

подршку Француске. Француска флота ће допловити у далма-

тинске луке као посматрачки корпус.78

Еамил-паша ]е, исто тако, предузео м]ере обезб]еЬен>а у

Босни. За врщеме свог боравка у Босни он ]е, 22. августа, одр-

жао сав^етован>е угледних л>уди пашалука на ко]ем ]е размо-

75 НН&1А V?, РА. ХХХVШ/С.К. Сара]ево, К-100. АтанасковиЬ грофу

Буолу. Сара]ево, 14. ^ул 1853.

76 Исто.

77 ГаврановиЬ, нав. ш'ело, 53—55.

™ НН31А Ш, Р.А. ХХХУШ/С.К. Сара^ево, К-100. АтанасковиЬ грофу

Буолу. Сара^ево, 10. август 1853.
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трено одбрамбено стан>е. Еамил-паша ]е одржао говор у ко^ем

}е рекао да становништво мора да буде спремно да одбще сва-

ки напад са стране; од Аустрще, за ко^у претпоставл>а да неће

напасти Босну и од Србще и Црне Горе, за ко]е претпоставл>а

да пе искористити прилику и напасти Босну.79

Као што се могло установити из извора, до септембра 1853,

нще вршено регрутован>е у Босни. Ипак, ратна психоза ]е била

свуда присутна. О рату се говорило свуда. Али ]е зато врло стро

го уцериван порез. Аустрщски конзул ]е покушао да интерве-

нише у смислу да строго уцериван>е пореза нще д]елотворно,

али му ]е одговорено: „Ви ипак непете тражити да незадовол>-

ни Боппьаци (он ]е овд)е мислио на муслимане) }ош и формално

упуте зах^ев Аустрщи да осво]и ову провинщцу од нлхове вла-

стите владе."80 Овакав став према аустрщско] политици у Босни

нще био по]единачан став неких представника власти. То \е

аустрщски конзул сазнао и из разговора са Дервиш-пашом ко

де ]е био ]едан од команданата турске во^ке у Црно^ Гори.

Конзул га ]е шхуетио да би му честитао ба^рамске празнике.

Кад су разговарали о пршй)ени танзимата, Дервиш-паша се нщ]е

сложно са Танасковипевим мшшьен>ем. Танзимат ]е облик ре-

публиканског уреЬен>а, наставио ]е паша, и као такав ]е несре-

ћа за Турску. Сви покупкои цивилизащце Османског Царства

само воде слабл>ен>у муслиманског елемента. Трговина нас раз-

н>ежу)е, ]ер нас доводи у везу са другим народима. Акю бих ^а

морао водити Бошн>аке у рат против Аустрще, они би пунили

сво^е пушке барутом, али не и оловом.81 Сигурни смо да ]с Дер

виш-паша био киван на Босанце, ко]е }е окривл>ивао за неуспех

во^не у Црно^ Гори.

Ускоро су се оствариле прогнозе ко]е су одавно нагов]еш-

тавале рат Турске и Русще. Из Цариграда ]е дошао татарин,

16. октобра 1853, да обавщести босанског валщу да су Турска и

Русща у ратном ста*ьу. Слщедећег дана вали}а ]е муслиманском

и хришпанском народу саопштио ову вщест, а истовремено ]е

послао гласнике у С)едиште ка^макама да се и тамо народ упоз-

на. Одмах ]е почело сакушьање доброволюца, али нису биле ис-

такнуте заставе као што ]е био случа] приликом црногорско-

-турског рата. Валща ]е наредио муслиманском становништву

да се одмах снабдще довол>ном количином мунищце и храном

за пет дана. Аустрщски конзул ]е примщетио да босански му-

слимани нису били нарочито расположени за ратован>е.82 Прво

су уписивани добровол>ци ко^има ]е обепана плата од седамде-

сет пет Мастера (шест гулдена и четири кра^цара). Од спахща

79 ГаврановиЬ, нав. д]ело, 69—70.

«о Исто, 73—74.

« НН51А Ш, Р.А. ХХХVШ/С.К. Сара]ево, К-100. АтанасковиЬ грофу

Буолу. Сара]ево, 28. септембар 1853.

" Исто, Сара]ево, 19. октобар 1853.
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]е затражено да се и они припреме за рат.83 МеЬутим, одзив до

броволюца ]е био врло слаб.

Омер-паша, ко,|и ]е био главнокоманду)упи турских снага,

наредио ]е Авни-паши да од Боппьака формира одред од 15

хил>ада л>уди. Добровол>це ]е, пак, требало тако сакупити што

би се одредило колико ко^а област треба да упише доброво

люца. Уколико се ни тако не сакупи довол>но ратника онда тре

ба извршити регрутовање.84 Тако ]е и Босна морала дати во^не

снаге за ратован>е Турске у кримском рату. Отпала ]е могупност

да ће Србща потпомоћи Русщу у рату. Почетком децембра 1853.

године, Омер-паша ^е обавщестио Хуршид-пашу, да Босни не

прщ'ети никаква опасност од Србще. У исто врщеме, становниш-

тву Босне ]е прочитан ферман да ]е султан Абдул Мецид добио

назив „гази".

Нису се обистинили ни гласови да ће Намил-паша бити по-

ставл>ен за босанског валщу. Он ]е добио налог да иде у Цеду

за нанцесника. Тако ]е окончана н>егова мисща у Босни.85

САМИ. РА5НА'5 1853 М133ЮМ ТО ВО5ША АЫБ

НЕК2ЕСОVША

5иттагу

ТЬе тлто-уеаг а^ттМгайоп Ьу Отег разЬа мл Возша атк1

Негге§оушпа йпЯиепсес1 оп1у рагЙаЫу 1пе арреазетеп1 ох' ваШаНоп.

Айва' Ыз гетгеа1 ггот Возша, {Ье Аизйпап сошш §впега1 сЬзспЪез

а^ашп т Ыз героПз талу |кте§^]агМез агк1 гпизизез <1опе Ьу 1Ье

гергезеп1а11Уез оЕ шкап'з ас1ташз,1га1Аап т Возша.

1з1атЪи1 §оуеттеп1 \уаз еа§ег 1о зеЬйе доут 1Ъе сопс1Шоп5

оп 1Ье Возшап РазЬас1от апс1 1о зесиге реасе апс1 огс1ег ел 1Ье

Ьогс1ег \ч*кЬ пе1§ЬЬоиш1§ Ашггта. ТЫз гз шЬу СашИ разЬа \уаз

зеп1 Ъо Возша аз сотпиз&агу ех^гаогсМпагу.

Сапш разЬа \уаз ап аи!Ьопту оп 1Ье заШайоп еЛ 1Ье Аизйгвап-

-ОЦотап Ього"ег. Не Ьаз Ьееп гот а сегйашп регюс1 оЕ 1лте 1Ье

сотташкг оЕ 1Ье Вео§гас1 ЕогЬгезз апс1 АшШап агиЬогайез ге-

тетЬегес1 Ыт аз а геазопаЫе таП агк1 1Ье опе геа<1у Ю вем1е

1Ье сШтегепсез реасегиПу. Не \уаз аЬо ап ехреП: оп 1пе 5*а1е оЕ

агташз т гЬе Возшап РазЬас1от, запое 4п 1844 Ье улав Возшап уаН.

83 ГаврановиЬ, нав. адело, 79—80.

м НН51А \ЛГ, Р.А. ХХХVШ/С.К. Сара^ево, К-100. АтанасковиЬ грофу

Буолу. Сара]ево, 2. новембар 1853.

» Исто, Сара]ево, 7. децембар 1853; Исто, Сара^ево, 21. децембар 1853.
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АкЬои§Ь Ык 1Ш&з10П \лгаз ашюипсес1 а1геэс1у т 1Ье тшск11е

о? 1852, Ье сате 1о 8ага)еуо оп 1апиагу 2, 1853. Не \ыаз кер1 т

Возшап РазЬаскхт а1тоз1: кхг а уеаг. Оигкщ 1Ьа1 гёте Ье 1оигес1

тапу сМев. 1п аП р1асез Ье У1'з1кес1, схг т 1Ье опез \УЬеге Ье зап1

Ы« реор1е, Ье «Ивпмззес1 1Ьозе рвгзопз {тот 1Ье а<1тшт81га1аоп

шЬо зЬошес1 таЫШу (ог з1а1е запасе ог \уЬо \йоЫес1 »1а1е 1ге-

авигу. Не аиетр1ес1 Шиз № зеоиге Ле огч1ег Ы 1Ье Ьсигс1ег.

Но^еуег, тисЬ тоге \маз ехрес1ес1 (гот СатП разЬа. ТЬиз

Аизйгёт сопзи1 §епега1 АгапазИотс' тГогтео. Саши! разЬа оп 1Ье

розаЙоп оЕ СЬтзйап рори1а1аоп т Возила апс1 Нвгте^оута, впй

&иЬгш11ес1 1о Ыт те сотр1аш1з а&ваа&1 хке пизизез Ьу аитогМез

апй АадМвиоЛз. Могеотег, Ье ехрес1ес1 1Ьа1 СатИ разЬа \уаз

аитогйгес1 хо зеш1е аП сИзри1ез с1аштес1 Ъу те АизФпап сопзи1

§епега1 т Во&ша. Но\^еуег, СатН разЬа сйс1 по1 §о а^еерег ш1о

1Ьозе юзиез \уЫсЬ, ]тте<Иа1:е1у ЬеЁоге те Сггтеап УУаг, соиЫ

сИз1игЬ еуеп тоге те рори1айюп т Возша апс1 таке \чюгзе те

аЬеас1у сМШсик зйлоаЪюп о! 1Ье ОМотап Етртте. ТЬегеГоге Ье

НитЧех! Ьшз асйопз оп1у ьо зеФЙе те 1,ззиек \уЬисЬ \лгеге 1о 1Ье

Ьепей1 ог те рори1айоп т Возша.
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