




MILORAD EKMECic 

~ad lpolif.a Terleckoga na ujedinjenju hriscanskih 
crkava 1848. godine* 

Svima onima koji su do sada obradivali proЬlem ujedinjavanja hгi
scanskih crkava 1848. promakla је cinjenica da је jedno od glavnЉ Iica u 
tuj radnji, rusiпski svestenik lpolit Terlecki, ostavio iza sebe jedпu kratku 
biografiju. Objavljena је u dva maha 1889. i 1891., а u njoj је Terlecki iz 
ргvе ruke objasn-io neke pojedinosti koje пisu Ьile sasvim jasne iz drugih 
izvora, Ш su ostajale slabo vidljive.') То se odnosi i na moju raspravu »Polш
saji ujedinjenja hriscanskЉ crkava 1848. i Juzni Sloveni«.' ) Naknadna istra
zi,тanja о ovoj temi dovela su те na trag autoЬiografskih zabiljczaka Tcr
leckoga, objavljenih u Rusiji davno posto је okrenuo leda unijatskoj pro
pagandi i smirio se u jcdnom ruskom manastiш. 1 da u njima nema dosta 
пovih podataka о пјеgоvош boravku u nasim zemljama 1848., i sam opis 
poznatiћ dogadaja u kontekstu Iicnih dozivljaja ima пcsнmnjivu is torijsku 
vrijednost, jer se ttl jasnije nego -iпасе vide licni i opsti motivi za ovu djc
/;)tnost, kao i opsta politicka pozadina njezina. 

Satisfakcija da ovi novi podaci ni и cemLl ne miјепјајн slikи koja је 
вaslikana tl mojoj poшcnutoj гaspravi, пеgо је samo оЬоgасијп и zivim i 
nepoznatim pojcdiвostima, prelazi okvire гutinskog posla u jcdnoj i vге-

'~) Ovaj rad је пastavak i nadopw1a mojil1 raпijih istгazivanja о ()VОШ 
p1·oЬJemu. 

') »Записки архимандРита Владимира Терлецкого, бывшего rреко-униат
ского миссионера, 1808-1858«, у часопису Русская старина, година 1889, волумен 
63, и ис·rи часоnис за годину 1891, волумен 70. Ове је биљешке nриnремио за 
објаflливање А Лоnатинскиј. 

') Milorad Ekmecic, »Pokusaji uj edinjeпja ћriscaпskil1 crkava 1848. i Juzнi 
Sloveni« u Raclovima Filozofskog fakLtltcta u Sю-ajcvu, lшjiga VI za 1970/71. 
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meпski i predmetпo ograпiceпoj strucпoj raspravi: zaista је јеdап пovi pro
Ьlem nase istorije 1848. ot\'Oreп i ovim se samo produЬljнje. U detaljima, 
zabiljeske Terleckoga miјепјајн moje staпoviste da sc Rнsija пiјс ukljuCila 
u odgovo1· pravoslavпЉ crkava па papsku uпijatsku eпcikliku »Litterae ad 
orieпtales<< od 6. januara 1848. Iz O\•og se teksta vidi da u Rusiji nisu Ьili 
sasvim ravпodusni па pojavu ove eпciklike i da је odgovor pravoslavnih pa
t r ijarha Ьiо prevedeп па ruski jezik i оЬја,тlјеп u »Творенияхь святыхь отцовь,, 
cime је ispuпjen dug solidaгnosti sa pгavoslavnim crkvama na istoku.') 
Tako se moje stanoviste da је ruska crkva u ovome пamjerno cutala, »jer 
car nije htio da unosi nove teskoce u odnose sa papom, s kojim је dugo 
vremena pokusavao sklopiti koпkoгdat«') pokazuje u osnovi ispravno, dok 
se odnosi na sluZЬeпu rusku politiku, ali пс i па пekontrolisaпu djelatnost 
ruskog javnog mШjenja. 

Isto tako, staпoviste da је propagaпdna akcija kпeza Adama Carto
r iskog stajala :iza pokusaja ujediпjenja hriscanskЉ crkava 1848.') doЬiva 
ovim поviш podacima jos jedпu potYrdu, ali i nijansiranu izmjeпu u tom 
smislu da је rad Terleckoga па Ballcaпu podrza\ia!a mreza poljskiћ ageпata i 
on sam пosio sa sobom preporuku Cajkovskog iz Carigгada, dok је Adam 
Cartoriski odЬio da to podrzava i vidio u tome ugro:Zavanje пjegovog licnog 
prestiZa,.) Bez sumnje је tu doslo do izrazaja i оdЬiјапје fraпcuske vlade, 
пagovaraпe od uticajnih katolickiћ krugova, da se umijesa u akciju oko unije 
na Balkaпu. U mпogo drugih pojediпosti zablljcske Terleckoga daju Ш nesto 
vise novih podataka, ili nesto vise svjetlosti za stare podatke, ali је ona iz
vorпa grada koristeпa u mojoj raspravi zпatno bogatija za pitanje boravka 
Terleckoga 1848. u Beogradu i za objasnjenje prirode i izvora otpora na 
koji је оп tamo naisao. U najmanju ruku Terlecki u svojim zapisima, Ш 
zato sto је пakon 40 godina ponesto zaboravio sto је пajvjerovatnije, ili zbog 
zelje da se ne sjeti svake pojedinosti i n e otkrije sve, nije isao dalj e od 
glavne niti svog zivota i djelo\тa 11ja 1848. Osim srpskog kneza u Beogratlu i 
unijatskog vladike Smiciklasa u Zagrebu, te opata Topalovica u Dakovu, ne 
navodi nijedno drugo !ice poimenicno, а zna se da је s mnogima komu
n icirao. 

Terlecki је otisao iz Poljske nakon ustanka 1831. preko Trsta н 
F.raпcusku. Godine 1842. zavrsio је duhovпu akademiju u Riшu i postao sve
stenik. Unijatskoj zajednici ј е n1orao ostati vjeraп, izmedu ostalog, i zato 
sto је Ьiо ozenjeп i imao sina u Krakovu. U Parizu је usao u krllg poljskih 
p olitickih emigranata oko kncza Adama Cartoriskog. Sa odredeнog odsto
janja priЬlizaYao se hriscanskoj sekti oko litvaпskog mistika Tovjanskog i 
p j esnika Mickijevica. Та је sekta, izmee!u ostaloga, ispovijedala da su bez
vrijedne sve dogmatske razlike hriScanskih ''јега »iako su katolicaпstvo stav
ljali izпad drugih<<.') Tu је, dakle, dosta mal_~::rijala od kojih su od same 
sek te mogli napraviti gпijezdo gdje se Jegu ideje о noYoj uniji sa pravoslav
nim ћriscanstvom, pod pretpostavkoш primata rimskog раре. Pored polj-
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') »Русская старина«, 1889, volнmeп 63, str. 568.' 
') Мilorad Ekmecic, о. с., str. 401. 
') Isto, str. 393. 
') »Русская старина«, 1889, Уоlш11еп 63, slr. 576. 
') Isto, str. 559. 



skih emigranata, toj sн sekti pгipadali i neki Francиzi, а ,iza sebe је osta
,rila istorijskog traga, ne samo kroz blografijи Mickijevica nego i svojim 
opstim pгilogom и savremenoj јој akciji katolicke оЬпоvс onoga doba. Preko 
te sekte, Terlecki је иsао и onaj иzi krиg poljske politicke propagaпde koji 
је imao doclira sa rimskim papom. MoZda је Ьiо najbolji tшnac nove atmo
sfere nakon dolaska no1тog раре Pija IX 1846. zbog иporne odbгane istocnЉ 
obreda i slovenskog jezika medи иnijatima, opiruci se njihovom potpиnom 
иtараnји и katolicanst\ТO. Риt do раре ot1Ћrao ти је i jedan slиcaj kad se 
tt krиgu poljske politicke emigracije pojavila jedna monahinja, Makrina Me
cislavskaja, iz иnijatskog zenskog manastira u Minsktl sa propovjedima о 
шskim nasiljima nad иnijatima. Pricala је da је и vrijeme tih nasilja vidjela 
i Isиsa 1-Irista. Рара је Ьiо naгedio da jedna komisija saslиsa Makrinи, ра 
је na osnovu toga sastavljena knjizica koja је prevedena na vise evropskih 
jezika. Rиska vlada је dodиse, odgovorila da н Minskи ne postoji nikakav 
zenski иnijatski manastir, ali time akcija nije zaиstavljena. Makrina је bila 
и vezi sa Te1·leckim, koji se н О\Юm poslи nekako ропоvо dokopao Rima. 

Terlecki је Ьiо и onom kшgи poljskih emigranata koji sи vjerovali 
da treba aktivno iskoristiti sklonost novog раре Pija IX о рошiгеnји katoli
canstva i zapadnog iiЬeralizma. I оп је, nakon 1846, l1tio da ostvari svojи 
»davnasnjи idejи о pomirenjи katolicanstva i pravoslavne crkve«. Bio se 15 
dana zatvorio и jedan manastir da tim svojim idejama dade i pismenи for
mи. Kad se krajem clecembra 1846. nasao и Rimн, izlazиci пovom papi svoje 
шisli и jednoj aиdijenciji и 10 casova na\recer (dok ga svнd иnaokolo slи
sajн papski fипkcioпeri s papiriшa pod шiskom), takav pismeпi projekat је 
od njega zatгazio i sюn рара.') 

U njegovom projektи, koji је odmah predao p3.pi, Ьilo је 9 glavniћ 
tacaka: »1) Pod pokroviteljstvom rimskog раре istocna се crkva ocиvati ne
povгedivost svojih obreda. Obгedi latinske crkve nece se koristiti nikakvim 
preimиcstviшa pred obredima istocniш i njima se od strane zapadne crkve 
morajи иkazivati sva шоgиса postovanja; 2) и kolegijи kardinala morajи 
Ьiti i clanovi istocnih crkava, prije svcga predstavnici grko-slovenskog ob
l"eda; 3) sve latinske misije meuи istocnim ћriscanima morajи Ьiti иkinиte 
i zamijenjene misijama od lica koja ргiраdаји doticnim narodima istoka. Zbog 
toga је neophodno da se и Riши osnиje istocni misionaгski seшinarij и 
kojem bi se, svakako, ocиvala pravila i kanoni istocnih crkava; 4) glavna 
paz11ja treba Ьiti posvecena Sloveniшa, koji na istokи imajи preovladиjиCi 
Llticaj, а s tim ciljem treba Ьiti osnoYan i rиsko-slovenski patгijarћat sa 
ргаviща drugiћ patrijarsijskiћ prijestola; 5) sve поvо sto је иvedeno pod 
uticajem Latina i ро obrascи riшskog obreda и istocnim s Rinюm иjediпje
nim сгkvап1а, tгеЬа da se иkine i na taj пacin da se ропоvо иspostavi prvo
Ьitna cistota istocnog obreda; б) svakom onom ciji sи preci preSli na latin
stvo treba da se dozvoli da se bez ikakve zapгeke vrate н krilo svoje prvo
Ьitne crkve; 7) treba da se podigne sjaj i privlacnost istocniћ, s Rimom 
иjedinjenih crkava darivaпjem njihovog svestenstva svim pгeimиcstvima i 
privilegijama kojima se koristi svesteпstvo latinsko, kao i sirenjem medи 
S\'estenstvom na istokи viseg obгazovanja, zbog cega Ьi trebalo da se и Rimп 
оsпије jedna posebna tipografija za istocne jezike; 8) zbog toga sto se bez 

' ) Jsto, s tr. 564, 565 . 
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llozije milosti ne moze racunati na uspjeh, trebalo Ьi da se uspostave brat
stYa ciji се cilj Ьiti da Se mole za ujedinjenje crka,тa i da Se SVi katolici 
fiOZOYU da и njima ucestvujи; 9) na kraju, da Ьi Se to djelo StO USpjesnije 
'тоdНо, ја sam molio - veli Terlecki - da se vratirn obгedima mojih pre
claka- tjo grko-sloYenskom obгedu«,.) 

Za njegovoim primjerom usvajaпja starog оЬгеdа slijedili sи i neki 
drugi tmijati u Rimu, а naгocito kпeginja Zanaida Volkonskaja, Ьivsa ljepo
tica, а tada vгlo uticajna и rirnskirn katolickim krнgovimao U njenom rim
skom domи Terlecki se иpoznao s jednirn daleldm istomisljenikom, episko
pom Likeom (Lиqиet), Francиzom ро narodnostio U svoje vrijeme Ьiо је 
katolicki misionar и Indiji, ali kako ти је tamo klima narнsila zdra,rlje, 
vratio se и Rimo Papi Gregoroiju XVI predao је zapis da Ьi u Indiji trebalo 
иvesti narodno svestenstvo, kao sto је i novom papi Piju IX namjeravao da 
podnesc jedan plan о sjedinjenju ћriscanskih crkava: Kad se Terlecki s njim 
t!poznao, odlucili sи njih dvojica da djelujн zajednickio Ргiје s'rega, лaшnili 
s11 da osnн,iu jedno istocno drustvo za uojedinjenje crkavao То Ьi drustvo v~
dio jedan koшitet sastavljen ро pola od claпova latinske crkve i clanova 
istocne crkve, pod rиkovodstvom kardinala prefekta Kongregacije za propa
gandи vjereo Тај је komitet uskoro zaista i stvoren, kao i drustvo koje oie 
zamisljeno, а na njegovorn celu је Ьiо kardinal prefekt Fransonio U njemн 
је jos Ьiо i episkop Like kao ka.ncelar, Terlecki kao sekretar za istocne po
slove (а u medиvremenu se vratio svom starom slovenskom obredu), knez 
Lihnovskij kao sekretar za latinske poslove i jedan Ьlagajniko 

Terlecki је cekao tri mjeseca da mu рара odgovori na онај proje
kat, koji је и pismenoj formi Ьiо podnioo Kad do toga nije doslo, otisao је 
и novu aиdijencijи da papu podsjeti na too Bio је veoma iznenaden kad 
је рара stao prevrtati ро svojim papirima bez izgleda da pronade taj doku
menato Na kraju је morao pisat-i novi projekat, jer se stari Ьiо negdje zaturio 
i nije Ьiо pronaden, а рара је na to zaista dao svoj Ьlagoslov za pocetak 
cijelog poduћvatao Ovaj detalj iz zaЬiljezaka daje odgovor na zabunu isto
ricara koji su u vatikanskom arћivu otkrili dvije verzije ovoga projektao10

) 

Zaista је najprirodnija pomisao Ьila da dvije verzije projekta о ujcdinjeniн 
crkava iz dva razna vremena pripadaju razlicitim Iiciшao Zapisi Terlecko!!a 
iz 18890 objasnili su kako је, zahvaljиjuCi jednoj cudnoj slucajnosti, nastala 
ova zagonetkao 

Istocno drustvo (»La societe oгientale pour l'union de toиs les 
Chretiens d'orient<<)") drzalo је svojн prvu sjednicu 19. јtша 18470 Predsjed
nik Fransoni је od pocetka Ьiо protiv njegove djelatnosti, а Terlecki biljezi 
da sн ga i izabгali na celo samo zbog .namjere da se nekako pridoblje za 
njegovo stvaranjeo Objavljivanjem papine enciklike od 60 januara 1848, stvaг 
se vise нiје mogla obustavitio Prije nego se ova enciklika pojavila, Terlecki 
је krentю na put ро Turskom i Austrijskom carstvtl s namjerorn da skuplja 

') Isto, stro 5650 
о 10) Angclo TamЬct0roo Pio lXo la lcttctoa agli o rientali rn Sttntocm3 Petгi APo~toli Sedc d~J 1848 

С о Ј! mottdo ortodossoo u casopisu •Rasegna ~lorica del Ri~orgim~nto- о :ншо LVI, fascicQio III о Ju
glю-s~ptembrc 1969, stro 350° 1 ја sam н p<>menutoj raspгav i (st t0 o 395) blo zbunjen 1.Ьоg postoi:tnjil 
ovc dvtje verzijc i lutao u njihovom obja~njenjuo о 

о о 11) Angelo о Tamborrao •Ca_tlюlicisme ct Monde orthodoxe ~ l 'epoqнe <lc Pic IX•o (•Miscellane<I 
htstoпac e<:clcstasttcac« IV, Congrcs de Moscuu 1970) Lou,oain, 1972, stro 1820 
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zainteresovanc ljиde koji Ьi па оvоше гadili i dake koji Ьi dosli и Rim па 
studije. Vjerovatпo је iшао jos пeki zadatak oko sirenja cnciklike koji ovdjc 
лс pomiпje . S papskim, misioпarskim pasosem и rиci, pttt ga је ' 'Odio preko 
C~tt·igrada, н koji је stigao nakon posjctc Кгfи, Sшirni i Jerusalimи. Za 
s\'aki slucaj, prije псgо је kгепио па put (25. јиlа 1847) ириtiо је jedno 
рisпю kпczu Adamи Cartoriskom moleci ga da париti S\!Oje agente ро Тиг
skој (/а pomaztl njegO\IQ pгcduzcce. Drнgo pismo poslao је grofu Monta
iaшberu, Ltticajnom licн Lt katolickim kгиgoYima Fraпcuske, шoleci ga da 
zn o,:nj posao izdjejstvujc podrsktt francнske vlade. 

Ро tоше sto пcuporedivo vise ргоstога posvecнjc opisu pllta ро 
l.Заlkюш ncgo ро Bliskom istoku, vidi se gdje је Ьila glavпa tezina njegovog 
posla. U Caгigradu se ироzпао s poljskiш ageпtima, n роsеЬпо se obradovao 
ропоvпоm susгetu sa glavniш ageпtom ёartoгiskog, MЉajlom Cajkovskim 
s kojiш је pгijatelje\'ao jos н poljskoj buпi 1831. On ga је preporиcio dru
gim polj skiш agentirna na putovaпju ргеkо Balkana, iako mu је и tom po
gkdu smetalo odћijanjc samog Аdаша Cartoriskog с!а dade podrskи njego
Yim tшijatskiш zamisliшa. OdgoYor Caгturiskog stigao ШLl је dok је jos h-io 
и Caгigrndll. caгtoriski је saopstio da se пjcgovi ljudi Ьоге sашо za Poljskи 
i pomoci се Tcrleckog sашо и tom smis\u. Ocigledno је iza toga Ьila ЬогЬа 
za prestiZ - шisli Terl ecki - i пiје sc ршю obaziгao па ovo odЬijanje. 
Zпacajno је da mtt је i gгof MontaJaшber, нticajпi fraпcuski katolik, odgo
vorio da se fraпcuska vlada n e zeli mijesati u ovaj poduhvat. U Caгigt·aclu 
је Terlecki ostao dva mjeseca, boraveCi u manastirн Lazarista. I tako је t o 
bllo јеdпо od glavпih upot·ista i poljske propagande i atki\lista za sireпjc 
uнijc, щн·осitо опiћ iz Bиgarske.") Da је tu sttsгetao i ljude iz Srbij e i 
Воsпс, s гazlogoш se шоzс pretpos tavljati, jer kad kasnij e putнjc za Beogгad, 
Yudic ши је jellaп Bosanac. 

U Сагigгаdи је Teгlecki doЬio tekst papske cnciklikc od 6. januaгa 
11:)41:) (iz гulш пш1сiја Fcгierija) i s njom se zapиtio u Beogгad. Рогеd Во
:-апсu, koji је bio vicaп balkanskiш vгletima i p okazao se па prelazu паЬu
јаlЉ rijeka, na iош ga је pulи pratio i jedan Poljak, oCigledпo, lla ga bez 
teskocc povezuje sa poljskiш agentima ро Bugarskoj i SrЬiji. Terleck.i se 
pгeds tavljao kao doktor, za sto је uostalom svojiш obrazovanjeш Ьiо kva
Шiko\'Ш1. 

Porcd svc zestinc kojшn sн zvaшcne pгavoslavne cгkve na is toku 
liocekale obja,,ljiv-anje papske enciklike, Tcгlecki se nije predavao. Poj cdi
пacпi obratпi slиcajevi su шu podgt·ijavali вadu, а medи papske pristalice 
шogl~ su se - uprkos opstoj паrоdпој struji - medu oпovremenim Gгcima 
пасi i faпatizovanih lica.") Nije bez intcгesa tttisak koji је Terlecki ponio 
о Sгbiji 1848, u koju se iz Carigrada нрнtiо pocetkoш f ebruara te godiпe. 
Gгanicu izшedн SгЬiје i Tнrske predstavljao је јеdап »jednostavan plot«, ve· 
liki drveпi krst i гаsресс sa srpskiш grbom pri dnи. U Aleksincu ga docekuje 
uoktoг, Dalmatinac s kojim razgovara •italijaпski. Kad је па putи za Beogгad 
izgllЬio svoj prtljag, utjesili SLI ga dn и SrЬiji nema lopo,,a, а stvari su zaista 
za пjim sLigle и srpskи prijestonicu. U Beogradu је ostao пedjelju clana i 

'') Miloгad Еkше6с, u. с. , s tг. 394. 
") Angclu ТашЬога •• Ј. G. Pitzipio> е la suu altll'lla J' l'a Ruшa <: Cuпstantiпupul i aH'cpu<.:.~ cli 

l'iu IX (IM8-!1!68}« . ( •Bnlk'ш Stнdie~« No 10, 1969.) 
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tашо шu se svidjela jednostavnost i »patrijarhalni naciп zivota«.") Iako је 
sa sobom nosio preporukи CajkO\ISkog za poljskog ageпta u srpskom glav-
110m gradи, ovaj ga је primio krajвje hladno. Teгlecki misli da је to poslje
dica instrukcija Caтtoriskog iz Pariza. Ako se и tam.c nije prevario, опdа 
treba нrасиваti da је i negati,ma reakcija ljиdi oko Ilije Garasaпina - i 
роsеЬпо Matije Bana - takoder bila dijelom ovin1 inspirisana. Iako tи то. 
gucnost ne treba do kraja otpisati, ipak је najvjel"ovatвijc da је ova odboj
пost пikla tl samom Beogradи, gdje sи papskи enciklikи ocjenjivali kao 
novи opasnost za prodиЬljenje rascjepa mеан SrЬima i Hrvatima. 

Ljнdi oko Garasanina sи radili na tome da se ova eпciklika ne objav
ljuje ni и Beogradи ni и Zagrebu medи Hrvatima, i о tome sи slali porиke 
Ljude\1itи Gaju.") Оvи pozadinu Terlecki nije znao, ра о пјој nista i ne 
biljezi u svojim zaЬiljeskama. Da i on licno nije iz Beograda gonjen, ne treba 
zahvaliti sашо cinjenici da sи ga tапю smatrali i slovenskim rodoljиbom 
koji se Ьогi protiv latinske sluZЬe bozije, iako sa naopake strane, nego i cinje
nici da је Ьiо primljen u audijeпciju kocl srpskog kпeza Aleksandra Kara
dordevica. Za tи se pojedinost nije znalo. То mн је, bez · sиmnje, priЬavilo 
tolerancija i postovanje beogradskih politickih krugova. Srpskom knezu pre
dao је na poklon mali krst od crnog drveta sa srebrenim raspecem i broja
nicama koji ти је poslao rimski рара. Kad se uputio iz Rima на daleki рнt, 
рара mu је dao dva takva krsta. 

Terlecki ili песе da kaze, ili nije obav.ijesteп, kakva se sve aktivnost 
odvijala и Beogradи povodom njegovog dolaska s papskom enciklikom. Krиg 
oko Ilije Garasanina sa Matijom Banom па celu isko1·istio је пjegov dola
zak kao znak sklonosti rimskog раре da napravi иstapak katolickim Slo
venima i dozvoli im slovensko bogoslu.Zje и cгkvi. S pravom se moze pгet
postaviti da је stvar tako tиmacio i sаш Terlecki, inacc veliki zagovornik slo
venskog Ьogoslиzenja. Ova је ideja prenesena u Zagreb i tamo је odigrala od
redenu ulogи oko doпosenja Zahtijevanja na1·oda od 25. marta 1848. Po
sljednja tacka u njima se odnosila na celiЬat i slovensku liturgijи.'•) Neko
liko dana kasnije, tamo se nasao i Раја Cavlovic da aktivno ucestvиje и borbl 
za slovenskи katolickи crkvu и Hrvatskoj. Da li se na putи иspio vidjeti sa 
Terlecldш, nejasno је, .iako Ьi trebalo pгetpostaviti da su im se putevi 
minюiSli. 

cavlovicev boravak и Веоgгаdи nije Ьiо tajna. Za пјеgа su znali i 
· stгaпi koazиli, ili Ьаrеш neki od njih. BritЭJnski ga је ocjenjivao kao >>pan
slavistickog agenta« i u iz,rjestajи od 17. шагtа 1848. obavijestio је svojи 
vladи da је Cavlovic stigao iz Веса >юdmah posto је oborena vlada kneza 
Meterniha i odmah se stav.io u koпtakt sa vodecim licnostima ovdje«.") Nesto 
zatim Cavlovic је otisao и Zagreb, gdje је radio na иvodenjи celiЬata i slo-

") »Русская старина«, 1891, volumen 70, str. 584. 
'') MilOlЋd Ekmecic, о. с., str. 405-406. 
16

) Isto, str. 411. 
1
' ) FonЫanqнe- Lordн Cowley-u и Carigrad, Beograd, 17. marta 1848. Public 

Record Office London, Foreign Office 78/739, br. 22. 
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\'t::nskog bogosluzeпja Ll katolickoj cгk,· i HпЋtske. Neшoguce је ustanoviti 
cla Ji је ёavloviC otisao iz Beogгacla u Zagг~b zbog Tcгlcckog i odmah za 
вјiш, ali bi se to s гazlogoш шoglo pг~tpostavljati.") 

Da ta raclвja u Beogradu вiје imala ршю izgleda i da su papska 
sгеЬгепа raspeca s Ьгојаniсаша m ogla iшati nekog znacaja samo u uzeш 
krugu dv·oгa i Z\'anicne politike, vidi se ро izvjestaju britanskog beogгadskog 
konzula od 26. шarta 1848. u kоше veli da i pored toga sto је panslavizaш 
ispovijedan s velikim entuzij azmom »postoji jedno otrovno osjecanje (»а 
,·irt:lent feeling<<) protiv Iliraca iz Sreшa i Slavonije« koji su zaposleni u 
st·pskoj prijestonici. Zbog toga је Aleksa Janko-_ric, ministaг pra,,de u zeшlji 
bio prisiljen cia podnese osta\1kU, а drugi fш1kcioneri su to isto uskoro oce
ki\lali.") Srpska ј е javnost tada, posebno ona в Beogractu, Ьila protivturski 
гaspolozeвa i p asa sa Kalemeвgclaпa је saopstio britanskoш konzulu da 
clгzi spt·eшne svojc '.rojnike, jer svakog casa осеlшје napad na svoj sanac. 
I zbjegavao је sulcob do kгajnje gгзнiсс , ali је ll ciusi Ьiо raspolozen da spali 
Уагоs ako bude trebalo. 

Iz Beogгada је Terlecki otisao u Dakovo, gdje se sastao sa Matom 
Topaloviccш »kojeg sam znao ро сиvепји kao vatгenog slovenskog p atriotu«. 
Da u tom ima нesto vise sistema nego sto se iz ovih zaЬiljezaka vidi, nю
zemo pгetpostavljati, jer је Topalovic zaista i ranije Ьiо ирисеni Clan kruga 
oko Ilije Garasaпina и Веоgгаdи. U Dakovu su mu seminaristi predstavili 
јесtни »hrvatslш komediju« i и шeuucinovima nш pjevali rodoljublve pjesme. 
Ти u DakO\'U Teгlecki је сио za lzЬijanje revolиcije u Francнskoj. 

Nema pojcdinosti u zabllj eskama Tc1'1eckoga о вjegovom b oravku и 
Zagrebи, ali veli da se tи upoznao sa krizcvackim unijatskiш vladikom Smi
ciklasom. Tu је skиpljao sredstva za нnijatski semiпarij и Riши. U Zagrebu 
је jos рговаsао i pogodnu licnost zн rektora »Collegiиm graecum«, tl Rimu, 
koja је znula .italijanski, laLinski, grcki i »sloveпski« jezik."') 

Kakvo је Ьilo njegovo гаzосагеnје kad је nakoв povratka и Riш sa
zпao da је za rektora tog kolegija Ьiо vec postavljcn jedan Italijan ! Daci 
u нjemu su Ьili skupljeвi iz Galicije, Grci iz Jиzne Italij e i neki Arapi. Uspio 
је kod раре da гektor pиsti bradtt i da se ишјеstо latiнskog, tи нvede istocni 
obred. Iz Zagгeba је otisao posto је »treci Ш cetvrti dan« boгavka u ,njema 
stigla vijest о izbljanju revolucije i u Беси . 

Рара је zahvalio Terleckoш па njcgovoш trиdtt oko sirenja о Ull!Jl 

crkava, iako је priznavao da н njenш, »kako se vidi ро rezllltatima vasega 
puta веша volje Bozje«. Upиtio ga је и Galiciju, gdje је jos mogao Ьiti kori
stan, а и novembrн 1848. Terlecki је p api predao jcdan novi menюar о ttje
clinjenju cгkava и koj i је unio i svoja iskttstva sa balkaпskog pttt ovanja 

1
') Nema о tome podataka пi u zaЬilje~lшшa Tct·lcckoga, пi и dokttmentima 

Garasaniпovog arbl,,a и BeogradL1, ali se moze pt·etpus!avlja ti cla tt Beogradu пisl! 
imaJi dovoljno po,,jcrenja и boravalc Terleckog u Za grebu. 

1
' ) FonЬlanque-Palmerstonu, Beogгad, 26. шat·ta 1848, Р. R. О. F. О. 78/739 br. 7 
"') »Русская старина«, 1891, stг. 586, 589. 
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prethodnih mjcseci.") Pojedinosti о tome лisи poznate. Da је ол иskoro isce
zao sa scene ла kojoj se odvijala ova balkanska radnja, vidi se ро лјеgоvощ 
bavljenjи и Drezdeли ла proljece 1849.'') 

AиtoЬiografske zaЬiljeske Terleckog ,jz 1889. i 1891. bez sишnје pred
stavljajи dragocjen prilog istoriji ujedinjenja crkava 1848. godine, а preko 
toga i opstoj proЬlematici revolиcije te godine и nasim zemljama. Оле sи 
znacajna nadopuna i naknadno objasnjenje iz prve rиke svega onoga sto је 
do sada otkriveno i objavljeno. 

21) lsto, st1·. 588. 
») •Michael Bakunin. Einc Biographie• von Dr Мах Nettl<ш. Pisano 1896-1900. Fototipsko 

izdanje rukopisa rasprave, Feгtrioelli, Milano, s. а., str. XVI+ 62. 
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