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UDK 27-9(436) )''12''
1.02 Pregledni znanstveni članek

Ustanovitev lavantinske škofije

France M. Dolinar
Dr., redni profesor 

Nadškofijski arhiv Ljubljana
Krekov trg 1, SI – 1000 Ljubljana 

e-mail: france.dolinar@rkc.si

Izvleček:
V prvem delu svojega prispevka avtor analizira cerkvenopolitične razmere v 
cesarstvu, ki so pogojevale trojno vlogo salzburškega nadškofa – kot državnega 
kneza duhovne kneževine, metropolita bavarske cerkvene pokrajine in dušne-
ga pastirja teritorialno zelo razsežne in zahtevne salzburške nadškofije. V dru-
gem delu analizira ustanovno listino lavantinske škofije z dne 10. maja 1228, ki 
je lavantinskemu škofu odvzela pristojnosti ordinarija in ga v vsem popolnoma 
podredila salzburškemu nadškofu. Lavantinski škofje so bili vse do jožefinskih 
reform dejansko generalni vikarji salzburškega nadškofa za zaupano jim oze-
mlje.

Ključne besede:
Cesarstvo, papeštvo, salzburška nadškofija, lavantinska škofija, "lastniške" škofije.

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 10 (2010), št. 2–3, str. 287–300, 36 cit., 3 slike 
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Da bi laže razumeli zapleteno pravno podobo novoustanovljene lavantinske 
škofije, ki je formalnopravno zaživela z listino salzburškega nadškofa Eberhar-
da II. (1200–1246), izdano v Salzburgu 10. maja 1228, jo moramo postaviti v 
kontekst celotnega političnega in cerkvenopolitičnega dogajanja v Cerkvi in 
cesarstvu v 12. in 13. stoletju. Boj proti laični investituri cerkvenih dostojan-
stvenikov1 se je končal s kompromisom. S konkordatom v Wormsu, ki sta ga 
23. avgusta leta 1122 podpisala kralj Henrik V. (1106–1125) in papež Kalist II. 
(1119–1124), se je kralj odpovedal pravici do investiture cerkvenih prelatov s 
prstanom in škofovsko palico, papež pa mu je dovolil, da so njihove volitve ter 
podelitve regalij2 potekale v navzočnosti kralja oziroma njegovih odposlancev. 
Škofje so bili iz državnih uradnikov povzdignjeni v državne vazale in izenačeni 
z državnimi knezi. S tem je bil v Nemčiji omogočen nastanek duhovnih kneže-
vin.

Do zapleta in posledično novih napetosti med kraljem in papežem je prišlo 
po smrti cesarja Henrika VI. (1165–1197) 28. septembra leta 1197.3 Cesarjeva 
vdova je kot zadnja predstavnica normanske kraljeve hiše papežu Inocencu 
III. (1198–1216) priznala fevdno gospostvo nad Sicilijo in mu malo pred svojo 
smrtjo (27. novembra 1198) zaupala skrbništvo nad mladoletnim sinom Fride-
rikom II. (1194–1250).4

Pristaši pokojnega cesarja Henrika VI. Staufovca so 8. marca 1198 za nem-
škega kralja izvolili Henrikovega brata Filipa Švabskega (1178–1208), naspro-
tniki iz vrst gvelfov5 pa 9. junija istega leta Otona, sina bavarskega in saškega 
vojvode Henrika Leva (1142/1156–1180). Ob političnem razkolu v Nemčiji je 
bil papež Inocenc negotov. Ko pa sta se po umoru Filipa Švabskega 21. juni-
ja 1208 obe stranki sporazumeli in priznali za kralja Otona IV. (1174–1218), 
ga je papež Inocenc III. 4. oktobra 1209 kronal za cesarja. Na Otonov poskus 
naslednje leto, da bi cesarstvu priključil Sicilijo, je papež odgovoril z njegovim 
izobčenjem. To je pomenilo praktično konec Otonove politične kariere. Nem-
ški knezi so mu namreč odrekli pokorščino in za novega kralja 9. decembra 
1212 v Mainzu izvolili kralja Sicilije, Friderika II. Še zadnje pristaše je Oton izgu-
bil po bolečem porazu proti Francozom 27. julija 1214. Nemški knezi so skupaj 

1 Boj med nemškimi cesarji (Hohenstaufovci) in papeži v 12. stoletju zaradi vprašanja, kdo naj umešča 
škofe in opate, ki so uživali državne fevde in so bili istočasno svetni knezi.

2 V fevdalni dobi kralju pridržane pravice in privilegiji, ki jih je lahko dal v zakup, npr. kovanje denarja 
ali znamenja kake časti, položaja ali reda.

3 Sin Friderika Barbarosse iz hiše Hohenstaufen, izvoljen 1168 za rimskega kralja, 1186 se je poročil z 
Konstanco d'Altavilla, hčerjo normanskega kralja Ruggera II. in s tem dedinjo normanskega kraljestva 
na Siciliji. Leta 1191 ga je papež Celestin III. kronal za cesarja.

4 Sin Friderika VI. Hohenstaufovca in Konstance d'Altavilla, po očetovi smrti kralj Sicilije in od 1215 
nemški kralj. Papež Honorij III. ga je 1220 kronal za cesarja.

5 Papeška stranka v nasprotju z gibelini, v srednjem veku pripadniki cesarske (hohenstaufovske) stran-
ke.
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s Friderikom II. z zlato bulo v Egerju 12. julija 1213 papežu potrdili privilegije, 
ki mu jih je leta 1209 priznal Oton IV., med drugim popolno svobodo cerkve-
nih volitev. Po Otonovi smrti so nemški knezi 25. junija 1215 v Aachnu kronali 
Friderika II. za nemškega kralja, papež Honorij III. pa ga je 22. novembra 1220 
kronal za cesarja, vendar pod pogojem, da Sicilije ne bo pridružil cesarstvu in da 
bo vodil križarsko vojsko v sveto deželo. Zaradi odlašanja z odhodom na križar-
sko vojno je papež Gregor IX. 29. septembra 1227 Friderika izobčil. Kljub temu 
se je Friderik II. naslednje leto odpravil v Palestino, s pogajanji leta 1229 dose-
gel osvoboditev Jeruzalema in se okronal za jeruzalemskega kralja. Naslednje 
leto ga je papež sicer odvezal izobčenja, ko pa je Friderik II. leta 1237 prema-
gal Lombardsko zvezo in z načrtovano priklučitvijo Lombardije cesarstvu po 
mnenju papeža ogrozil papeško državo, ga je papež Gregor leta 1239 ponovno 
izobčil. Francozom naklonjeni Gregorjev naslednik, papež Inocenc IV., pa je na 
koncilu v Lyonu 17. julija 1245 Friderika celo odstavil kot cesarja. Ker cesar s 
papežem ni več našel skupnega jezika, je leta 1250 umrl v izobčenju.

Ta nekoliko daljši uvod je bil potreben, da bomo laže razumeli dogajanje 
v salzburški nadškofiji v prvi polovici 13. stoletja. Po smrti nadškofa Konrada 
III. (1177–1200) so stolni kapitelj, duhovščina in salzburški ministeriali za nje-
govega naslednika 20. aprila 1200 izbrali briksenškega škofa Eberharda pl. 
Regensberga,6 vendar je papež Inocenc III. njegovo izvolitev zavrnil zaradi 
škofove povezanosti s Staufovci. Ko pa je bil na ponovljenih volitvah Eberhard 
ponovno izvoljen, je papež decembra istega leta pristal na njegovo premestitev 
iz Brixna v Salzburg. Vendar je moral Eberhard pred podelitvijo palija 3. febru-
arja 1201 priseči, da bo v sporu glede nemškega kralja podprl papeževo stališče. 
Inocencu je bil namreč bliže Oton IV. iz vrst gvelfov, novoimenovanemu salz-
burškemu nadškofu Eberhardu pa Staufovec Filip Švabski. O svoji odločitvi za 
Otona IV. je papež leta 1201 tudi uradno obvestil vse nemške kneze. Eberhar-
dovo naklonjenost je skušal Filip Švabski utrditi s podelitvijo regalij in državnih 
opatij Fraueninsel in Seeon na Chiemskem jezeru salzburški nadškofiji. Marca 
1202 je vodil nadškof Eberhard delegacijo v Rim in papežu izročil protestno 
pismo nemških knezov, ki so podpirali Staufovca Filipa Švabskega. Papežu Ino-
cencu se je posrečilo del poslancev pridobiti na svojo stran, nadškof Eberhard 
pa se je odločil za nevtralno stališče. Po umoru Filipa Švabskega je sicer priznal 
Otona IV., ni pa ga bil pripravljen podpreti v njegovem sporu s papežem. Zato 
je dal kralj leta 1210 nadškofa Eberharda zapreti in ga je izpustil šele, ko je pod 
prisilo prisegel kralju pokorščino in zvestobo proti vsakemu, vključno proti 
papežu, ki bi deloval proti cesarstvu ali cesarju osebno.

6 1196–1200 briksenški škof, 1200–1246 salzburški nadškof. Die Bischöfe des Heiligen Römischen 
Reiches 1198 bis 1148 (Berlin, 2001), 661–663 (dalje: Die Bischöfe 1198–1148). 
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Zaradi svoje nepristranskosti pri posredovanju med cesarjem in papežem 
si je nadškof Eberhard pridobil velik ugled. V 46-tih letih svojega vladanja je z 
jasnim konceptom vedno znova posegal v evropsko politiko. Bil je ena tistih 
izjemnih osebnosti med duhovnimi državnimi knezi v visokem srednjem veku, 
ki so bili zavzeti dušni pastirji in istočasno pomembni nosilci svetne oblasti. Svoji 
duhovni kneževini je zagotovil mir ter izreden materialni in kulturni napredek. 
Kot posrednik med papežem in cesarjem je odločno branil pravice Cerkve, na 
političnem področju pa ni vedno soglašal s papežem. Ko sta papeža Gregor IX. 
leta 1239 in papež Inocenc IV. leta 1245 izobčila cesarja Friderika II., se je nad-
škof Eberhard postavil na stran cesarja in v svoji nadškofiji ni objavil bule o izob-
čenju. Zato ga je papež 10. septembra 1240 izobčil. Tako je nadškof Eberhard 
tudi v smrti delil usodo s cesarjem Friderikom II. Ker je leta 1246 (1. decembra) 
umrl izobčen, je ostalo njegovo truplo nepokopano v Altenmarktu pri Radstad-
tu vse do leta 1288, ko je papež Nikolaj IV. preklical izobčenje in dovolil, da so 
nadškofove posmrtne ostanke slovesno pokopali v salzburški stolnici.7

Kljub razvejani politični dejavnosti, ki je utrdila položaj salzburške duhovne 
kneževine in naredila salzburškega nadškofa za enega najuglednejših duhovnih 
državnih knezov v cesarstvu, je bil nadškof Eberhard zelo dejaven tudi na pasto-
ralnem področju. Z razmerami v škofiji se je seznanjal na vizitacijah, na katerih 
je odločno nastopil proti nepravilnostim med škofijskimi in redovnimi duhov-
niki, oblast metropolita pa je uveljavljal na provincialnih sinodah (1216, 1219, 
1239) salzburške metropolije.8 Naklonjen je bil ustanavljanju novih redovnih 
skupnosti, zlasti uboštvenih redov, cistercijanov in tistih, ki so se ukvarjali s 
socialno dejavnostjo. Že leta 1217 je bil v Brežah na Koroškem ustanovljen prvi 
samostan dominikancev na nemškem jezikovnem področju. Na pomembnih 
cestah in gorskih prelazih je dal postaviti hospice za oskrbo popotnikov. Nje-
govo največje delo pa je vsekakor reorganizacija teritorialno zelo obsežne nad-
škofije, ki jo je gorovje Visokih Tur delilo na dva dela. Če so nadškofa Gebharda 
(1060–1088) pri ustanovitvi škofije v Krki na Koroškem leta 1074 vodili prete-
žno pastoralni razlogi, saj je postal krški škof njegov generalni vikar za celotno 
ozemlje onstran Visokih Tur, so pri nadškofu Eberhardu II. pri ustanavljanju t. i. 
''lastniških'' škofij Chiemsee (1215), Seckau (1218) in Lavant (1228) soodloča-
li politični razlogi. Z ustanovitvijo sekovske škofije je želel nadškof preprečiti, 
da bi štajerski mejni grof Otokar IV. na ozemlju svoje mejne grofije ustanovil 
škofijo, ki bi bila neodvisna od Salzburga.9 Iz istega razloga je passauski škof 

7 Die Bischöfe 1198–1148, 663.
8 Sufragani salzburškega metropolita so bili poleg škofov ''lastniških'' škofij v Krki, Chiemseeju, Sekovi in  

Lavantu škofje bavarskih škofij Regensburg, Freising, Passau, Augsburg in Brixen na južnem Tirolskem.
9 Karl Amon in Maximilian Liebmann, Kirchengeschichte der Steiermark (Graz, 1993), 85–91 (dalje: 

Amon–Liebmann, Kirchengeschichte der Steiermark).
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preprečil avstrijskemu vojvodi Leopodu III. (VI.) ustanovitev škofije na Dunaju, 
ki je bil v tem času na ozemlju passavske škofije. Nedeljivost ozemlja salzburške 
nadškofije je imel nadškof Eberhard II. pred očmi tudi pri ustanavljanju lavan-
tinske škofije. Tako laže razumemo ustanovno listino z dne 10. maja 1228, ki je 
lavantinskemu škofu odvzela vse pristojnosti ordinarija.

O ''lastniških'' škofijah govorimo zato, ker so bile vse štiri škofije usta-
novljene na posesti in na ozemlju salzburške nadškofije. Salzburški nadškof 
je kot fevdni gospod nad njimi izvajal popolno oblast. Na podlagi v 9. stole-
tju uveljavljene pravne prakse so posestniki, ki so na svoji posesti zgradili cer-
kev, uveljavljali pravico, da si za to cerkev sami izberejo in nastavijo duhovnika 
ter poskrbijo za njegovo vzdrževanje. Na podlagi teh pravnih norm privatno 

Eberhard II. von 
Regensberg, salzbu-
rški nadškof (1200–
1249) in ustanovitelj 
lavantinske škofije 
(Nadškofijski arhiv 
Maribor)
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pravnega značaja so tudi salzburški nadškofje za škofije, ki so jih ustanovili 
na svoji posesti in jim zagotovili sredstva za njihovo dotacijo, sami imenovali 
škofe, jim izročali temporalije in jih posvečevali. Krški, chiemseejevski, sekovski 
in lavantinski škofje so bili državno- in cerkvenoupravno povsem odvisni od 
svojega metropolita. Ker so svoje temporalije dobili v fevd, so bili dolžni nad-
škofu priseči zvestobo in so bili fevdnopravno odvisni od njega. Iz tega razloga 
salzburški nadškofje škofov svojih »lastniških« škofij niso šteli k državnim kne-
zom.10 Lavantinski škofje so si knežji naslov pridobili od lokalne svetne oblasti. 
Lavantinska škofa Dietrich Wolfshauer leta 1318 in Henrik leta 1342 sta dobi-
la knežji naslov ''ad personam'', prvi od Friderika Lepega, drugi od Albrehta II. 
Avstrijskega,11 za stalno pa je knežji naslov potrdil cesar Friderik III. leta 1457 
škofu Theobaldu Schweinpecku in njegovim naslednikom.12

Kot na svetnem, so bili lastniški škofje tudi na cerkvenem področju podre-
jeni nadškofu jure proprietatis. Izvolitev, potrditev in posvetitev je bila v pri-
stojnosti metropolita. Le krškemu stolnemu kapitlju se je leta 1232 posrečilo 
omejiti nadškofovo pravico s tem, da je lahko izbral tri kandidate, izmed kate-
rih je nato nadškof imenoval novega krškega škofa. Pri ostalih ''lastniških'' ško-
fijah pa je bil nadškof Eberhard II. nepopustljiv. Nadškofa Gebhrad pri krški in 
Eberhard pri ostalih treh ''lastniških'' škofijah nista imela namena deliti ozemlja 
salzburške nadškofije in ustanavljati teritorialnih škofij na čelu z ordinarijem. 
Šlo je za neke vrste naslovne škofe, ki so na ozemlju salzburške nadškofije opra-
vljali naloge generalnega vikarja. Krški škof je na nek način nadaljeval tradicijo 
kornih škofov pri Gospe Sveti. Po zamisli nadškofa Gebharda je bil krški škof 
sprva neke vrste arhidiakon s škofovskimi pooblastili. Sčasoma je postal gene-
ralni vikar za celotno ozemlje salzburške nadškofije. Zato mu nadškof najprej 
sploh ni določil škofijskega teritorija, ne fevda in ne stolnega kapitlja. Stolni 
kapitelj je ustanovil šele nadškof Konrad I. leta 1123, škofijski teritorij je določil 
leta 1131 in fevd leta 1144. Podobno je pri ustanovitvi svojih ''lastniških'' škofij 
ravnal nadškof Eberhard II. v prvi polovici 13. stoletja.

Škofje ''lastniških'' škofij niso smeli sodelovati pri volitvah nadškofa, čeprav 
si je krški škof za to večkrat prizadeval. S prisego zvestobe so bili zavezani k vda-
nosti salzburškemu kapitlju ter spoštovanju njegovih pravic in privilegijev. Posre-
dno so pri volitvah salzburškega nadškofa sodelovali le tisti škofje, ki so tudi po 
imenovanju za škofa ene od ''lastniških'' škofij ohranili svoj sedež v salzburškem 
stolnem kapitlju, vendar niso volili kot škofje, ampak kot salzburški kanoniki.13 

10 Heinz Dopsch, Geschichte Salzburgs. Stadt und Land, Band I. Vorgeschichte–Altertum–Mittelalter 
(Salzburg, 1983), 994–996 (dalje: Dopsch, Geschichte Salzburgs, I.).

11 Die Bischöfe 1198–1148, 335, 344.
12 Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648, izd. Erwin Gatz (Berlin, 1996), 656.
13 Dopsch, Geschichte Salzburgs, I., 997.
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Škofje ''lastniških'' škofij dejansko niso bili ordinariji v svojih škofijah, ampak 
so opravljali naloge generalnega vikarja salzburškega nadškofa. Ta služba se ni 
nujno pokrivala s teritorijem njihove škofije. Njihove pristojnosti so dodatno 
omejevali arhidiakoni. To so bili stolni prošti kapitljev ''lastniških'' škofij, ki jih 
je imenoval nadškof in so mu prav tako morali priseči pokorščino in zvestobo. 
Zato ''lastniški'' škofje nad njimi niso imeli nobene oblasti. Poleg tega je nadškof 
ohranil patronatsko in fevdno pravico v nekaterih cerkvah ''lastniških'' škofij.

Ustanovno listino lavantinske škofije iz leta 1228 sta v slovenskem jeziku 
podrobno analizirala že Franc Kovačič14 in Anton Ožinger.15 V kontekstu zgoraj 
povedanega pa postanejo posamezna določila ohranjenih listin razumljivejša. 
Zgodovinske okoliščine in nadškofove argumente, zakaj je nova škofija pri sv. 
Andreju v Labotski dolini potrebna, je povzel papež Honorij III. (1216–1227) 
v svojem pismu freisinškemu škofu ter opatoma v Salemu (škofija Konstanca) 
in Heiligenkreuzu (škofija Passau) 25. julija 1225, s katerim jih je pooblastil, naj 
preverijo nadškofove navedbe glede nujnosti ustanovitve nove škofije.16 Iz tega 
pisma zvemo, da je nadškof Eberhard za ustanovitev škofije pri sv. Andreju v 
Labotski dolini zaprosil že papeža Inocenca III. (1198–1216). Svojo prošnjo je 
utemeljil s tem, da zaradi velike razsežnosti škofije ne more v enaki meri zado-
voljiti potreb vseh vernikov zaupane mu nadškofije. Papež Inocenc III. mu je 
dovolil ustanoviti škofiji v Chiemsee in Sekovi. V novi prošnji za ustanovitev 
škofije pri sv. Andreju v Labotski dolini je nadškof ponovno izpostavil, da zaradi 
nevarnih poti sam celotne škofije ne more vizitirati.17 Pri tem da mu bo v veliko 
pomoč škof novoustanovljene škofije pri cerkvi sv. Andreja, pri kateri je nedav-
no ustanovil konvent avguštinskih korarjev.18 Ker v svoji prošnji nadškof ni 
navedel, kakšna bo po ustanovitvi škofije vloga regularnih kanonikov in pred-
vsem ker ni navedel dohodkov bodočega škofa, je papež Eberhardovo prošnjo 
zavrnil. V ponovni prošnji je nato nadškof Eberhard navedel, da je pripravljen 

14 Franc Kovačič, Zgodovina lavantinske škofije 1228–1928 (Maribor, 1928), xx (dalje: Kovačič, 
Zgodovina lavantinske škofije).

15 Anton Ožinger, Listine lavantinske škofije v Pokrajinskem arhivu Maribor (Viri 4) (Maribor, 1989), 5 
(dalje: Ožinger, Listine lavantinske škofije); isti, ''Zgodovina mariborsko-lavantinske škofije'', v: Letopis 
mariborske škofije za sveto leto 2000. Slomškov zbornik, ur. Jože Goličnik (Maribor, 2001), 68–69.

16 Monumenta historica ducatus Carintiae. Geschichtliche Denkmäler des Herzogthumes Kärnten,  izd. 
August von Jaksch, Band IV./I. (1202–1262) (Klagenfurt, 1906), št. 1886, 147–149 (dalje: Monumenta 
historica ducatus Carintiae, IV./I.); Joseph von Zahn, Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark, II. 
Band: 1192–1248 (Graz, 1879), št. 227, 318–319 (dalje: von Zahn, Urkundenbuch des Herzogthums 
Steiermark, II.).

17 ''Deinde vero considerans, quod commissi sibi gregis dominici multitudo aduc indiget alterius cura 
pastoralis, cum ipse propter viarum pericula vix valeat totam diocesim visitare …'' Monumenta his-
torica ducatus Carintiae, IV./I., 148.

18 ''... apud nos oportune institit importune, ut in ecclesia sancti Andree de Lauent, in qua cum minis-
traret unus presbiter secularis, in ea prepositum et conventum regularium noviter ordinavit, episco-
palem sedem instituere dignaremur'', Monumenta historica ducatus Carintiae, IV./I., 148.
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zagotoviti bodočemu škofu letni dohodek v višini 300 mark.19 Papež Honorij 
III. je nato pooblastil cerkvene dostojanstvenike, naj preverijo, če so izpolnjeni 
vsi pogoji za ustanovitev škofije v Št. Andražu.20

Poročilo komisije in papežev odgovor nadškofu nista znana, ustanovitev 
škofije pa dokazuje, da sta bila pozitivna. Nadškof je namreč v uvodu ustanov-
ne listine leta 122821 zapisal, da ustanavlja škofijski sedež v Labotu v cerkvi sv. 
Andreja, v katerem je nedavno (torej pred 25. julijem 1225) ustanovil kapi-
telj regularnih kanonikov, ''s privoljenjem in avtoriteto papeža Honorija III. 
ter s soglasjem salzburškega stolnega kapitlja''.22 Vendar nas v ustanovni listi-
ni presenetijo nekatera restriktivna določila, ki so v nasprotju z rimsko prakso 
ustanavljanja škofij, predvsem pa v nasprotju s papeževo zahtevo po določitvi 
dohodkov lavantinskemu škofu. Po uvodni ugotovitvi, da nadškof sam ni več 
popolnoma kos vodstvu zaupanega mu božjega ljudstva in da bo zaradi tega 
del bremena prenesel na druge,23 je v listini posebej poudarjeno, da z ustano-
vitvijo lavantinske škofije ne bodo v ničemer prizadete pravice, svoboščine in 
dostojanstvo salzburškega stolnega kapitlja.24 Nato so navedena že omenjena 
restriktivna določila za lavantinskega škofa oziroma lavantinsko škofijo:

Prošt in kapitelj cerkve sv. Andreja lavantinskega nimata pravice voliti 
lavantinskega škofa. Izvolitev je pridržana izključno salzburškemu nadškofu, ki 

19 ''Nuper autem per suas nobis litteras intimavit, quod paratus erat futuro episcopo unam dietam et 
dimidiam in diocesi assignare cui trecentas marcas in annuis redditibus deputavit post obtentam a 
nobis super hoc licentiam assignandas.'' Monumenta historica ducatus Carintiae, IV./I., 148; von Zahn, 
Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark, II., 318–319. 

20 ''Dictum quoque Salzburgense capitulum nec non prepositus et conventus sancti Andree se id accep-
tare transmissi ad nos litteris profitentur. Quare supradictus archiepiscopus preces supplices incul-
cavit, ut id dignaremur perducere ad effectum. Volentes igitur adhuc in tanto negotio cum debita 
maturitate procedere discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus inquirentes super 
hiis omnibus diligentius veritatem, si ea inveneritis, sicut superius sunt expressa, et specialiter, si pre-
dictorum capituli prepositi et conventus ad id accesserit, memorato archiepiscopo in predicta eccle-
sia sancti Andree instituendi episcopalem sedem tribuatis auctoritate apostolico facultatem reservatis 
per omnia privilegiis et honoribus archiepiscopo et ecclesie Salzburgensi, sicut in duobus aliis episco-
patibus sunt reservata, prout in nostro et felicis recordationis I(nnocentii) pape predecessoris nostri 
rescriptis plenius continetur.'' Monumenta historica ducatus Carintiae. št. 1886, 148–149; von Zahn, 
Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark, II., 318–319.

21 Kovačič, Zgodovina lavantinske škofije, 450–451.
22 ''… de licentia et auctoritate domini Honorii papae II. et assensu capituli nostri Salzburgensis in 

Lauent in ecclesia sancti Andree in qua tunc canonici et ordo regularis de corpore capituli nostri a 
nobis extitit institutus, kathedram constituimus episcopalem''. Listino je objavil Kovačič, Zgodovina 
lavantinske škofije, 450–451. Na tem mestu je navedel tudi starejše objave te listine. Obširen regest v: 
Ožinger, Listine lavantinske škofije, 5.

23 ''… in vinea domini Sabaoth laborantes sollicita consideratione perpendimus nos ad regimen gregis 
nobis commissi minus sufficere et ut onera nostra in alios partiri valeamus". Prav tam.

24 "tali adhibito moderamine, ut secundum formam privilegii predicti domini pape super hoc editi capi-
tulo nostro Salzburgensi in nullo iure suo tam in diginitatibus quam libertatibus vel consuetudinibus 
nec non et omnibus aliis suis rationibus occasione iam dicti episcopatus nullum fiat preiudicium et 
gravamen de quibuis rationibus quasdam specialiter et nominatim duximus exprimendas''. Kovačič, 
Zgodovina lavantinske škofije, 450.
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jo opravi vpričo salzburškega stolnega kapitlja. Pač pa si sme lavantinski stolni 
kapitelj izvoliti stolnega prošta, vendar samo iz vrst salzburškega stolnega kapi-
tlja.

Izbrani lavantinski škof, ki ga salzburški nadškof vpričo salzburškega stol-
nega kapitlja umesti s škofovskim prstanom, mu podeli beneficij in zakrament 
(mišljeno je škofovsko posvečenje), mora pred posvečenjem vpričo salzburške-
ga stolnega kapitlja nadškofu priseči vdanost, zvestobo in pokorščino. Listina 
pomenljivo govori samo o investituri s prstanom in ne omenja škofovske palice 
(pastorala) kot znamenja najvišje pastirske službe. Pravi ordinarij v ''lastniških'' 
škofijah, torej tudi v lavantinski, je namreč vse do jožefinskih reform v drugi 
polovici 18. stoletja ostal salzburški nadškof.

Salzburški nadškof lavantinskemu škofu v ustanovni listini odreka pravico 
vmešavati se ali sodelovati pri volitvah salzburškega nadškofa in v nadškofovi 
odsotnosti brez izrecnega nadškofovega dovoljenja ali vabila stolnega kapitlja 
opravljati pontifikalna opravila v salzburški stolnici.

Ustanovno listino zaključi določilo, da pri vseh nadškofovih javnih nasto-
pih levo od njega stoji salzburški stolni prošt, desno pa krški škof, ne samo zato, 

Št. Andraž, sedež lavantinske škofije 1228–1859 (Nadškofijski arhiv Maribor)
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ker je bila krška škofija ustanovljena kot prva med t. i. ''lastniškimi'' škofijami, 
ampak ker je krški škof edini opravljal službo generalnega vikarja na celotnem 
ozemlju salzburške nadškofije, ostali trije škofje (Chiemsee, Seckau, Lavant) 
pa le na njim posebej določenem ozemlju. Za krškim škofom so bili razvrščeni 
ostali škofje po vrstnem redu ustanovitve njihove škofije. Ker je bila lavantinska 
škofija ustanovljena ''s privoljenjem in avtoriteto papeža Honorija III.'', kot je 
rečeno v uvodnem delu ustanovne listine, toliko bolj preseneča, da v listini ni 
določen teritorialni obseg škofije in podrobneje opredeljeni v prošnji papežu 
sicer obljubljeni dohodki lavantinskega škofa. To daje slutiti, da je nadškof sprva 
mislil na ustanovitev neke vrste naslovne škofije za svojega dvornega kaplana 
Ulrika pl. Hausa,25 ki je kot novoimenovani lavantinski škof vpričo salzburške-
ga stolnega kapitlja prisegel nadškofu zvestobo in pokorščino na isti dan, ko 
je nadškof izdal ustanovno listino za lavantinsko škofijo. Škof Ulrik se namreč 
ni naselil pri sv. Andreju v Labotski dolini, ampak je še naprej ostal v nadško-
fovi službi.26 Škofovsko posvečenje 14. maja 1228 v Straubingu na Bavarskem 
je povzdignilo slovesnost opasanja z mečem Otona II., sina bavarskega vojvo-
de Ludvika I., ki jo je izvršil kralj Henrik VII. Staufovec (1220–1235, † 1242) 
ob navzočnosti bavarskega vojvode Ludvika (1183–1231), koroškega vojvode 
Bernarda (1202–1256), štajerskega vojvode Leopolda (1194–1230) ter kranj-
skega in istrskega mejnega grofa Otona VII. andeks-meranskega. Slovesnosti so 
se s cerkvene strani udeležili bamberški, würzburški, passavski, regensburški, 
eichstätski, chiemseejski in sekovski škof, ki so sodelovali tudi pri posvetitvi 
prvega lavantinskega škofa. 

Teritorij lavantinske škofije je nadškof Eberhard določil šele na izrecno 
zahtevo papeža Inocenca IV. leta 1244. Original listine, izdane v Brežah na 
Koroškem, se ni ohranil, pač pa overovljen (vidimiran) prepis z dne 13. aprila 
1280 v kopialni knjigi z naslovom Codex episcopi Heinrici. V kodeks je dal škof 
Henrik Krafft (1363–1387) leta 1371 prepisati vse listine, ki zadevajo lavantin-
sko škofijo od leta 1225 do njegovega časa.27 Listina je objavljena v Monumenta 
historica ducatus Carintiae28 in v Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark,29 
slovenski regest pa je pripravil Anton Ožinger.30 Nadškof v listini ponovno pou-
darja, da je ustanovitev škofije narekovala pastoralna potreba, ker sam ne zmore 

25 Ulrich von Haus je bil za prvega lavantinskega škofa predviden že leta 1225, ko je nadškof Eberhard 
papeža zaprosil za ustanovitev lavantinske škofije. Glej: Monumenta historica ducatus Carintiae, IV./I., 
št. 1887, 149.

26 Die Bischöfe 1198–1148, 333.
27 Ožinger, Listine lavantinske škofije, 3.
28 Monumenta historica ducatus Carintiae. IV./I., št. 2280, 310–311.
29 von Zahn, Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark, II., 551.
30 Ožinger, Listine lavantinske škofije, 5–6. 
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upravljati tako obsežne škofije kot se za škofa spodobi31 in da jo je ustanovil 
s soglasjem salzburškega stolnega kapitlja in papeža Honorija III.32 Škofija na 
meji med koroško in štajersko vojvodino pa je kljub skromnemu obsegu imela 
jasno sporočilo politični oblasti, torej koroškemu in štajerskemu vojvodi, kdo je 
edini upravičen ustanavljati škofije na ozemlju salzburške nadškofije. Na Koro-
škem je nadškof lavantinski škofiji dodelil župniji sv. Andreja v Labotski dolini 
in Lavamünd (Labot) s podružnicami; na Štajerskem pa župnije Remšnik (Rem-
schnik), sv. Florijan ob Laznici (Groß St. Florian) s podružnicami, podružnico 
sv. Petra ob Lindenbergu (St. Peter im Sulmtal), kapelo sv. Martina poleg Slatin-

31 "Cum ecclesia nostre diocesis esset adeo diffusa, quod eam personaliter secundum, ut decet, pon-
tificalem modestiam, perlustrare totam quandoque maioribus occupati negociis non possemus, et 
ex hoc timentes dispendium animarum, pastoralis officii diligencia invitati …'' Monumenta historica 
ducatus Carintiae, IV./I., 148; von Zahn, Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark, II., 551.

32 ''…de voluntate et consensu capituli nostri et de licentia Honorii pape tertii episcopatum creavimus 
Lauentinum in ecclesia sancti Andree …" Monumenta historica ducatus Carintiae, IV./I., 148; von Zahn, 
Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark, II., 551. 

Ozemlje lavantinske škofije do cerkvenih reform Jožefa II. (Nadškofijski arhiv Maribor)
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skega dola (St. Martin in Sulmtal) in kapelo v Slatinskem dolu (Sussenteller).33 
Meja škofije je torej obsegala spodnjo dolino Labotnice, šla nato po levem bregu 
Drave od izliva Labotnice do Ožbolta, zajela večji del pražupnije Sv. Florijana in 
se čez Golovec (Koralpe) spustila nazaj v dolino Labotnice.34 Obseg škofije, v 
kateri ni bilo nobenega samostana, je ostal praktično nespremenjen do jože-
finskih reform v drugi polovici 18. stoletja. Arhidiakonatske pravice nad temi 
cerkvami in nad kapitljem v Dravogradu (Traberg) je nadškof izročil stolnemu 
proštu Frideriku pri sv. Andreju v Labotski dolini in njegovim naslednikom.35

Stolni kapitelj pri sv. Andreju je sprva štel prošta in štiri kanonike. Za prve-
ga prošta je nadškof imenoval svojega kaplana Friderika Schallerja. V začetku 
slabo dotirani škofiji je nadškof Eberhard leta 1234 povečal dohodke stolnemu 
proštu in kapitlju z darovi in podelitvijo pravic in dohodkov pod pogojem, da 
ima kapitelj odslej osem duhovnikov, dva diakona, dva subdiakona in dva ako-
lita.36 Zanimivo pa je, da tudi v tej listini niso navedeni dohodki lavantinskega 
škofa, ki se je očitno vzdrževal z opravljanjem drugih pomembnih služb za salz-
burškega nadškofa, med drugim so bili lavantinski škofje tudi nadškofovi vice-
domi v Brežah na Koroškem. Deželni knezi Štajerske in Koroške in predvsem 
Habsburžani pa so si ves čas prizadevali pritegniti krškega, sekovskega in lavan-
tinskega škofa v politične strukture dežele, ki so ji vladali in si na ta način zago-
toviti možnost poseganja na cerkveno področje v škofiji, ki je bila cerkveno in 
državnopravno podrejena nadškofu in knezu. Zato so bili zlasti Habsburžani 
velikodušnejši od salzburškega nadškofa pri podeljevanju posesti in privilegijev 
lavantinskim škofom.

33 ''… ipsis terminos per capellas et parrocchiales ecclesias limitantes quarum nomina, ne in dubium 
in posterum revocentur, et ne termini distrahantur, duximus exprimenda, ecclesiam sancti Andree 
cum suis capellis, ecclesiam in Lauenmünd cum suis capellis, ecclesiam in Remsnick, ecclesiam sanc-
ti Floriani cum suis capellis capellam sancti Petri iuxta Lindenberch, capellam sancti Martini iuxta 
Sulbam et capellam Sussenteller …''. Monumenta historica ducatus Carintiae, IV./I., 148; von Zahn, 
Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark, II., 551. 

34 Kovačič, Zgodovina lavantinske škofije, 158; Amon–Liebmann, Kirchengeschichte der Steiermark, 92.
35 ''… per quas capellas et ecclesias eiusdem cathedre diocesis est distincta, archidiaconatum earun-

dem ecclesiarum cum capitulo in Traberg Friderico sancti Andree preposito et omnibus suis suc-
cessoribus canonice substituendis perpetualiter tradidimus possidendum, eo ut maior auctoritas et 
iurisdictio apud eos valeat experiri". Monumenta historica ducatus Carintiae, IV./I., 148; von Zahn, 
Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark, II., 551.

36 Monumenta historica ducatus Carintiae, IV/I., št. 2087, 219–220; Peter G. Tropper, Vom Missionsgebiet 
zum Landesbistum. Organisation und Administration der katholischen Kirche in Kärnten von 
Chorbischof Modestus bis zu Bischof Köstner (Klagenfurt, 1996), 60.
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France M. Dolinar

THE ESTABLISHMENT OF THE LAVANTINE DIOCESE

SUMMARY

To better understand the complex legal background of the newly founded 
Lavantine diocese, which formally came into existence by means of the Char-
ter, issued by the Archbishop Eberhard II (1200–1246) on 10 May 1228, we 
have to bear in mind the whole political and ecclesiastical context in relation 
to the Church and the Empire in the 12th and 13th century. There was tension 
between the Emperor and the Pope, which first arose over the investiture of 
the Church dignitaries (Pope Gregory VII and Emperor Henry IV) and was later 
caused by the question whether the emperor should participate in the cru-
sades and incorporate Sicily and Lombardy into the Empire (Pope Gregory IX, 
Pope Innocent IV and the Emperor Friedrich II). Because the Archbishop of 
Salzburg Eberhard II refused to announce the bull on the excommunication of 
the Emperor Friedrich II in his archbishopric, he was also excommunicated in 
1240.

Although his political activities had an immense scope, making the Arch-
bishop of Salzburg one of the most eminent ecclesiastical princes in the Empire, 
the Archbishop Eberhard was also very active as a pastor. His greatest achieve-
ment was definitely the reorganisation of the territorially vast archbishopric. 
Nevertheless, there were also political reasons for establishing the so called 
''property'' dioceses Chiemsee (1215), Seckau (1218) and Lavant (1228). By 
founding the Diocese Graz-Seckau the archbishop wanted to prevent the Styria 
Margrave Ottokar IV from founding a diocese on the territory of his margravi-
ate (1177–1183) which would be independent from Salzburg.

That the territory of the Archbishop of Salzburg should not be divided was 
clear to Archbishop Eberhard II as he founded the Lavantine diocese. Knowing 
all this, it is easier to understand, why the Lavantine Bishop was stripped of the 
competence as an ordinary by means of the Charter, issued on 10 May 1228. 
In the Charter it is stated that the provost and the chapter of the St. Andrew 
Church do not have the right to elect the Lavantine bishop, since the elec-
tion is reserved for the Archbishop of Salzburg only. Nevertheless, the Lavan-
tine cathedral chapter can elect a cathedral provost from the members of the 
Salzburg cathedral chapter. Before the consecration the Lavantine Bishop is to 
swear devotion, loyalty and submission to the Archbishop in the presence of the 
Salzburg cathedral chapter. The Archbishop of Salzburg denies the Lavantine 
Bishop the right to participate in the elections for the Archbishop of Salzburg, 
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but since the Lavantine diocese was founded ''with the consent and under the 
authority of Pope Honorius III'' it is surprising that the Charter did not specify 
the size of the diocese and the income of the bishop. The territory of the Lavan-
tine diocese was defined by the Archbishop Eberhard II no earlier than in 1244.
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Slovenska l7, SI – 2000 Maribor          
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Izvleček: 
Pričujoča razprava želi predstaviti pastoralne vidike za selitev škofijskega sede-
ža iz Št. Andraža v Labotski dolini v Maribor. V prvem delu so opisane pastoral-
ne razmere pred preselitvijo škofijskega sedeža v Maribor, kjer je poudarjeno, 
da jožefinska razmejitev škofij ni rešila problema štajerskih Slovencev med Dra-
vo in Muro, ki so ostali v nemški sekovski škofiji. V drugem delu so poudarjene 
nekatere pastoralne posledice, ki jih je omogočila premestitev škofijskega sede-
ža. Zato Antona Martina Slomška upravičeno imenujemo ''Pastir prihodnosti'' 
(Alojz Rebula). 

 Ključne besede: 
Anton Martin Slomšek, Št. Andraž, Maribor, pastoralni vidiki selitve. 

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 10 (2010), št. 2–3, str. 301–314, 28 cit., 1 slika
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Slomšek,  ki je bil nabožni in šolski pisatelj, pesnik, organizator in narodni budi-
telj, je bil predvsem škof, ki se je na vso moč trudil, da bi kot pastir izpolnil svoje 
zgodovinsko poslanstvo. Alojz Rebula ga je v romansiranem življenjepisu upra-
vičeno imenoval ''Pastir prihodnosti'',1 saj prav ta kleni izraz najbolje povzema 
Slomškovo škofovsko življenje z vizijo prihodnosti predvsem štajerskih Slo-
vencev in obenem postavlja na prvo mesto pastoralne vidike selitve škofijskega 
sedeža iz Št. Andraža v Maribor. 

Pastoralne razmere pred selitvijo škofijskega sedeža 

Pastoralni razlogi za selitev sedeža lavantinske škofije iz Št. Andraža v Maribor 
so bili številni. Poudaril bi rad predvsem tri:

•	 Jožefinska razmejitev škofij ni rešila problema štajerskih Slovencev, ki 
niso bili pridruženi k ''slovenski'' lavantinski škofiji, ampak so ostali v 
''nemški'' graški oz. sekovski škofiji. Pridružene so ji bile tudi župni-
je na desnem bregu Drave, ki so pred jožefinsko ureditvijo spadale v 
oglejsko oz. goriško nadškofijo, ta pa je bila bolj kot sekovska naklo-
njena slovenskemu prebivalstvu. Znano je, da je že prvi goriški nad-
škof Attems (1751−1774) govoril in pridigal tudi v slovenščini, kar pa 
ne velja za sekovske škofe. Otokar Marija Attems (1853−1867) je bil 
med njimi častna izjema. Zato Jurij Šabot iz župnije Sv. Anton v Slo-
venskih goricah navdušeno piše o škofu Attemsu: 

Gospod knezoškof so nam peli veliko mešo, potem pa nam lepo sloven-
sko pridigali od sv. križa, kterega so slednjič blagoslovili, in ko je križ srečno 
na svoj odločen kraj prišel, so 'Bog Tebe hvalimo' zapeli, si od bližnje dek-
lice molitvene knjige izposodili, in svoj pastirski glas s svojimi slovenskimi 
ovčicami združili. Slovenci, kaj porečete, da bote to čitali! Jaz za svojo stran 
velim, da sta Ciril in Metod od smerti vstala.2

•	 Z jožefinsko preureditvijo meja škofij je lavantinski škofijski sedež Št. 
Andraž ostal na območju nemškega večinskega prebivalstva in na obro-
bju škofije. Pomislimo na razdaljo Št. Andraž−Brežice. Zato so številni, 
predvsem pa slovenski duhovniki s Štajerske imeli zelo daleč do svojega 
škofa, ki naj bi bil vez edinosti in voditelj vseh duhovnikov ter pastir 
vseh škofljanov. 

1 Alojz Rebula, Pastir prihodnosti (Celje, 1999). 
2 J.(urij) Šabot, ''Od Sv. Antona v Slovenskih goricah'', Novice 14 (1856), 349. 



303

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

•	 Študentje teologije so imeli študijsko središče zunaj Slovenije, v Celov-
cu, oziroma pod Slomškom samo zadnji letnik v Št. Andražu, čeprav je 
že tridentinski koncil zahteval škofijska semenišča in teološka učilišča 
za izobraževanje duhovnikov. 

Selitev škof. sedeža popravi tisočletno krivico do štajerskih Slovencev 

Štajerske Slovence je cerkveno razdelil Karel Veliki, saj je bila Drava meja med 
dvema nadškofijama, Oglejem in Salzburgom. Ta meja je, gledano globalno, deli-
la štajerske Slovence prav do Slomška, saj predlog jožefinskih reform, ki je pred-
videval slovensko ''štajersko'' škofijo, ni bil uresničen, čeprav je leta 1788 Salz-
burg odstopil ozemlje na Štajerskem in Koroškem krški, lavantinski in sekovski 
škofiji, pridržal pa si je metropolitske pravice, ki so se razširile tudi nad nekdanje 
oglejsko (takrat že goriško) ozemlje med Dravo in Savo. Žal pri novi razmejitvi 
niso odločali verski in kulturni, temveč politični razlogi. Medtem ko so za nem-
ški del Štajerske ustanovili dve škofiji, leobensko in graško, so koroške in štajer-
ske Slovence razdelili med tri škofije s sedežem med nemškim prebivalstvom: 
krško, lavantinsko in sekovsko. Okoli 200.000 Slovencev je bilo priključenih 
čisto nemški sekovski škofiji. Nenaravni položaj prenovljene lavantinske ško-
fije so čutili tudi pri vladi, zato so vedno znova poskušali premestiti sedež ško-
fije kam na slovensko Štajersko.3 Problem je bil predvsem s štajerskimi Slovenci 
med Dravo in Muro in Slovenci na desnem bregu Drave, ki so prej spadali pod 
goriško nadškofijo in so bili pridruženi sekovski nemški in ne lavantinski škofiji, 
ki so ji bili pridruženi drugi štajerski Slovenci. S prenosom škofijskega sedeža iz 
Št. Andraža na Koroškem v Maribor so se krivice popravile, čeprav se ni v celoti 
uresničil Auerspergov načrt,4 ki je predlagal mejo po jezikovni pripadnosti in 
bi tako k ''slovenski'' škofiji pripadli tudi Cmurek, Lučane, Gomilica, Ernovž in 
Radgona, kjer je bila v župnijah v času Jožefa II. večina prebivalcev še slovenska.5  

Gradec pomemben za slovenščino in versko prenovo

Čeprav sekovskih škofov ne moremo primerjati s slovanskima blagovestniko-
ma Cirilom (826−869) in Metodom (815-885), moramo kljub temu priznati, 

3 Prim. Franc Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije (Maribor, 1928), 323−324. 
4 Vincenc Rajšp, "Karte ob novi razmejitvi škofij na področju Notranje Avstrije v času cesarja Jožefa II.'' 

v: Vilfanov zbornik : pravo, zgodovina, narod, ur. Vincenc Rajšp (Ljubljana, 1999), 341−362. 
5 Vinko Škafar, ''Slovenski utrip v Radgoni v drugi polovici 18. in v 19. stoletju'' v: Zbornik soboškega 

muzeja (Murska Sobota, 2005), 171−183. 
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da so že v času protireformacije in katoliške prenove in predvsem v času raz-
svetljenstva v monarhiji pospeševali izdajanje katekizmov in molitvenikov v 
slovenščini za štajerske Slovence.

V Gradcu naj bi sicer že leta 1574 izšel prvi slovenski prevod Kanizijevega 
katekizma, ki naj bi ga prevedel cistercijan Leonard Pachernecker (omenja ga 
tudi Primož Trubar), žal pa o njem ne vemo skoraj nič. V Gradcu je leta 1613 
izšel prvi katoliški celotni slovenski lekcionar Evangelia inu listuvi, ki ga je pod 
ljubljanskim škofom Tomažem Hrenom pripravil jezuit Janez Čandek.  

V času razsvetljenstva začno vrednotiti pogovorne (narodne) jezike v 
monarhiji in tudi  izdajati različne knjige. Na prvem mestu moramo omeniti 
Parhamerjeve katekizme, ki so izšli najprej v nemškem (1750−52) in kmalu v 
Gradcu tudi v slovenskem jeziku (1758, 1764 in 1777). 

Pozneje je Leopold Volkmer (Ljutomer 1741−Destrnik 1816) s prevodi 
predpisanih jožefinskih cerkvenih pesmi zelo spodbudil slovensko petje pri 
bogoslužju.6 Pomembno je bilo pisanje knjig v slovenščini, predvsem verskih, 
ki so nastale med štajerskimi Slovenci med Dravo in Muro pod vplivom Petra 
Dajnka (Črešnjevci pri Gornji Radgoni 1787−Velika Nedelja 1873),7 pisanih v 
dajnčici.

Štajerski slovenski duhovniki, ki so prišli iz sekovskega semenišča in z gra-
ške teološke fakultete, so začeli pod vplivom sekovskega škofa Romana Seba-
stijana Zängerleja (1824−1848) tudi versko obnovo med štajerskimi Slovenci. 
Josip Jeraj upravičeno piše: 

Prerod slovenskega ljudstva se je začel pri sekovskih Slovencih. Nosilec mu 
je bil sekovski škof Sebastijan Zängerle, ki je zelo vplival na Slomška samega. 
Izvršitelj preroda je bilo takratno predstojništvo sekovskega bogoslovja; ravnatelj 
Büchinger in spiritual Schlör. Na oba je vplival sloviti dunajski svetnik Klemen 
Marija Hoffbauer (Dvoržak). Tako je bilo obnovitveno gibanje pri nas po Hoffbau-
erju v zvezi s splošnim zahodno-evropskim v tej dobi (Sailer in Hirscher). Zaradi 
neumornega delovanja teh mož je izšla iz graškega bogoslovja mlada duhovščina, 
ki je bila navdušena za duhovne vaje, dušno pastirstvo, posebno češčenje Srca 
Jezusovega in Marijinega, ki so ga širili tudi v lavantinsko škofijo. Tako je torej 
Gradec, oziroma Dunaj izhodišče verske obnove, ki je začela na vsej črti prodirati 
v slovensko ljudstvo prav takrat, ko je zasedel lavantinsko škofijo Slomšek. 8

6 Majda Potrata, Pesništvo Leopolda Volkmerja (Maribor, 1994). 
7 Marko Jesenšek in Bernard Rajh, Dajnkov zbornik : referati s simpozija v Črešnjevcih (Maribor, 1998). 
8 Josip Jeraj, Cerkvena zgodovina : oris z domorodnega vidika (Maribor, 1935), 258. Prim. M. Štrakl, 

''Cerkveno življenje v novem delu Lavantinske škofije v letih 1828−1834'', Voditelj v bogoslovnih vedah 
13 (1910), 105−123, 193−209, 297−307; Voditelj 14 (1911), 28−51, 145−155, 223−245. 
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Sekovski škof Zängerle je s prizadevnimi univerzitetnimi profesorji in 
predvsem s semeniško vzgojno ekipo omogočal in spodbujal pri študentih teo-
logije in mladih duhovnikih novo eklezialno, biblično in sodobno dušnopa-
stirsko usmeritev. Toda kljub univerzitetni izobrazbi in dobri vzgoji so sekovski 
slovenski duhovniki želeli priključitev slovenskega dela sekovske škofije k slo-
venski lavantinski škofiji. K temu jih je spodbujala želja, da bi imeli njihovi ver-
niki škofa, ki bo oznanjal v slovenskem jeziku in da bi bili vsi štajerski Slovenci 
vključeni v isto škofijo, kjer bi se čutili vsi enakopravne in kjer bi lahko razvili 
in uporabili vse svoje pastoralne darove v blagor slovenskih vernikov. Žal so 
kljub temu  bili sekovski škofje večkrat in predvsem kanoniki  (že) do sloven-

Anton Martin Slom-
šek (Nadškofijski ar-
hiv Maribor)
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skih duhovnikov, kaj šele vernikov, premalo uvidevni. V zadnjih sedemdesetih 
letih je le en Slovenec, dr. Andrej Kavčič, mariborski mestni župnik, leta 1808 
postal kanonik, čeprav  je bilo lepo število odličnih študentov in zelo izobra-
ženih duhovnikov. Dr. Lovro Vogrin, poznejši mariborski profesor pastoralne 
teologije in stolni prošt, je kot župnik in dekan v Kroniko župnije Sv. Jurija ob 
Ščavnici glede tega zapisal: 

Nemški kanoniki v Gradcu so namreč dolgo in hudo po mačehinjem s sloven-
skimi mešniki delali. V svoj kanonikat niso nobenega Slovenca pustili; boljše 
slovenske kaplane so zadržali na Nemškem, ter na naj lagojejše kraje je postavl-
jali; šele kadar so svoje najboljše moči tam potrošili, in slovenskemu jeziku celo 
odvadili, so je na Slovensko porinili. Fare pa niso na Nemškem nobene dali, in 
ako se je ravno kteri za kakšno faro tam oglasil, se mu je reklo: 'Vi ste Vindišar 
in tukaj ne dobite nič.' Zraven tega pa nam še dobre besede voščili niso, vedno 
so nas pisano gledali, in pri vsakem novo-pridšem škofu očernili, vendar so naši 
škofi, kadar so se prepričali, ki so je kanoniki z dolgimi lažmi nakermili, rajši 
imeli, kakor Nemce. Posebno pa je med kanoniki Slovence hudo čertil Josef 
Kramer … In ker je dolgo vso oblast pri konzistoriu v rokah imel, je s Slovenci 
hudo ravnal. Boljše fare in dekanate je samo tistim daval, kteri so slovenščino 
zatajili, in nemškutari bili.9 

Zato je razumljivo, da so štajerski Slovenci, duhovniki in verniki laiki, vse 
težje prenašali krivico, ki se jim je godila v nemški škofiji. Malo-nedeljski župnik 
in zgodovinar Anton Krempl je svojo gorečo željo po slovenskem škofu izrazil z 
besedami: ''Bog mi daj doživeti slovenskega škofa, potem se rad preselim odtod.''10 

Pastoralne posledice premestitve škofijskega sedeža 

Premestitev škofijskega sedeža iz Št. Andraža v Maribor je imela številne pozitiv-
ne pastoralne posledice za štajerske Slovence. 

Škofje so po Slomšku bili vsi Slovenci

Od Slomška do danes so vsi lavantinski škofje v Mariboru bili Slovenci, čeprav 
niso svojega slovenstva izražali enako. Vsi so pa Slovencem pridigali v sloven-

9 Lovro Vogrin, Kronika župnije sv. Jurija ob Ščavnici, rokopis, 65−66. 
10 Franc Kovačič, Služabnik božji Anton Martin Slomšek, knezoškof lavantinski. Drugi del (Celje, 1935), 

87 (dalje: Kovačič, Služabnik božji Anton Martin Slomšek). 
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ščini, Nemcem do konca prve svetovne vojne pa podobno kot Slomšek v nem-
ščini. Poskušali so se približevati vernikom v njihovem maternem jeziku v luči 
Slomškovega gesla: ''Sveta vera bodi vam luč in materni jezik ključ do narodove 
omike''. 

Dijaško semenišče Maximilianum v Celju in Victorinum v Mariboru

Slomšek se je zavedal, da bo od dobrih duhovnikov odvisno pastoralno delo v 
njegovi škofiji. Rad je poudarjal, da se duhovniki ne rodijo, ampak jih je treba 
vzgojiti. Zato je poskrbel za dobro vzgojo gimnazijcev, ki se bodo potem odlo-
čali za duhovniški, učiteljski in druge poklice. Celjska gimnazija mu je bila še 
posebej pri srcu, saj jo je sam obiskoval. Zato je že leta 1849 spodbudil duhov-
nike, naj podpirajo pridne dijake celjske gimnazije. S Slomškovo podporo so 
ustanovili dijaško podporno društvo, ki se je pozneje (leta 1855/56) razvilo v 
dijaško semenišče Maximilianum (Maksimilijanišče).  

Ko je Slomšek sedež škofije preselil v Maribor, kjer je bila podobno kot v 
Celju popolna gimnazija, je takoj iskal možnost, da bi tudi v Mariboru ustanovil 
dijaško semenišče, kjer bi skrbeli za vzgojo in omogočili dijakom iz območja 
nekdanje sekovske škofije obiskovanje mariborske gimnazije. Mariborsko dija-
ško semenišče je imenoval po ptujskem škofu mučencu sv. Viktorinu Victori-
num (Viktorinišče). Čeprav je Slomšek umrl preden so bili izdani vsi dokumenti 
za ustanovitev dijaškega semenišča pod dvojnim imenom ''Maximilianum – 
Victorinum'', ga upravičeno štejemo za ustanovitelja mariborskega škofijskega 
dijaškega semenišča, ki je v Mariboru delovalo do nemške okupacije in prispe-
valo velik delež k vzgoji bodočih štajerskih duhovnikov in drugih izobražen-
cev.11 

Ustanovitev bogoslovnega semenišča in učilišča v Mariboru

Slomšek je že v Št. Andražu pokazal, kako pri srcu so mu študentje teologije, 
ki bodo postali njegovi glavni pastoralni sodelavci. Zato je leta 1850 prenesel 
četrti letnik teologije lavantinskih študentov iz Celovca v Št. Andraž, kjer jim 
je tudi sam predaval cerkveno govorništvo (homiletiko). Njegova predavanja 
so izšla v Drobtinicah, kar je prva tiskana slovenska homiletika.12 Slomškov Št. 
Andraž je podaril Slovencem tudi prvo tiskano slovensko katehetiko, ki jo je 

11 Prim. Franc Kovačič. Zgodovina Lavantinske škofije (1228−1928) (Maribor, 1928), 373−375 (dalje: 
Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije). 

12 Anton Martin Slomšek, ''Vaje cerkvene zgovornosti'', Drobtinice 16 (1862), 3−46. 
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napisal  Jožef Rozman.13 
Po prihodu v Maribor je Slomšek takoj ustanovil semenišče in bogoslov-

no učilišče. Profesorski zbor je sestavil iz izobraženih duhovnikov obeh delov 
škofije, sekovskega in lavantinskega. Prav bogoslovno semenišče in teološko 
učilišče sta največja pastoralna pridobitev za razširjeno lavantinsko škofijo in 
posledično kulturna in narodnostna pridobitev za mesto Maribor.14 Bogoslov-
no učilišče v Mariboru je pred dvajsetimi leti ovrednotil poseben simpozij ob 
130-letnici visokega šolstva v Mariboru.15 

Stalno izobraževanje duhovnikov: duhovne vaje in pastoralne 
konference 

Slomšek je želel, da bi po vzoru graškega škofa Zängerleja v škofiji čim prej 
odpravil posledice jožefinizma tako pri duhovnikih kot pri vernikih.

Duhovne vaje

Kot jedro vsega prenovitvenega dela v škofiji si je Slomšek zastavil poglobljeno 
duhovno življenje svojih duhovnikov, kar je hotel doseči predvsem z uvedbo 
vsakoletnih duhovnih vaj za duhovnike. Te so bile v tedanjem času neznana, 
jožefinskemu duhu pa, ki je gledal v duhovnikih bolj državne uradnike kot 
dušne pastirje, celo nepotrebna stvar. Duhovniki so jih sicer še iz semenišč 
poznali, a so jih imeli le za del semeniške vzgoje. Če bi jih želel kdo opraviti, bi 
moral to storiti zasebno, ker jih pač nikjer ni bilo.

Prvotni namen duhovnih vaj je bil za Slomška duhovna poglobitev župnij-
skih duhovnikov v smislu Zängerlejevega delovanja v sosednji škofiji. V Slom-
škovih duhovnih vajah se kažejo duhovniške in pastoralne zadeve. V prvem 
obdobju (1850−1855) je na duhovnih vajah večinoma govoril o duhovniko-
vem življenju, v drugem (1855−1858) pa je obravnaval družino in vzgojo ter 
jih spodbujal k zahtevnejšemu dušnopastirskemu delu; predvsem je poudarjal 
družino kot prioriteto vsega pastoralnega dela.16

Po preselitvi škofijskega sedeža je imel Slomšek na duhovnih vajah duhov-
nike iz obeh delov škofije, lavantinskega in sekovskega, kjer so zaradi graške 

13 Jožef Rozman,  ''Katehetika ali poduk pervencev u sv. veri Jezusovi'', Drobtinice 10 (1855), 211−385.    
14 Prim. Franc Kovačič, ''Lavantinsko bogoslovno učilišče'', v: Spomenica ob sedemdesetletnici lavantin-

skega bogoslovnega učilišča v Mariboru (Maribor, 1929), 1−49. 
15 Simpozij 130 let visokega šolstva v Mariboru, ur. Avguštin Lah (Celje, 1991). 
16 Prim. Janez Ambrožič, ''Slomšek in družinska duhovnost'', v: Slomškov simpozij v Rimu, ur. Drago 

Klemenčič (Rim, 1983) (dalje: Slomškov simpozij v Rimu), 109−124 (dalje: Ambrožič, ''Slomšek in 
družinska duhovnost").
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tradicije prav tako poznali duhovne vaje. V tem obdobju (1859−1862) je bil 
Slomšek že telesno upehan, bolehen in se je čutil starega, kljub temu da je bil 
duševno prav tako bister in prodoren kot prej, pa je pri vseh duhovnih vajah 
omenjal svojo bližnjo smrt. Po letu 1859 je spet zaživel nemški radikalizem, ki 
je bil veri sovražen, in je vse slovenske dežele preplavil silovit val ponemčeva-
nja. Slomška in slovenske duhovnike so surovo napadali in opravljali po časo-
pisih. To stanje je odmevalo tudi v duhovnih vajah in narodnostno vprašanje 
je postalo karakteristično znamenje te dobe. V vsaki od treh duhovnih vaj se je 
Slomšek dotaknil tudi narodnostnega vprašanja. Duhovnikom je govoril, naj 
se zavedajo, da so vsi narodi otroci enega Očeta, torej bratje med seboj, da smo 
mi po božji volji Slovenci in zato moramo skrbeti predvsem za svojo kulturo in 
svoj materni jezik. Ne smemo trpeti ponemčevanja, kajti z nemštvom pride tudi 
odpad od vere. Slovenski jezik je tako za Slovence ''varuh svete vere''. Duhovniki 
naj bodo najprej duhovniki, nato Avstrijci, nato Slovenci.17

Pastoralne konference
 

Že kot sodelavec škofa Kutnarja se je Slomšek začel ukvarjati z mislijo o uvedbi 
območnih pastoralnih konferenc za duhovnike. Zamisel je dobil verjetno pri 
Schlöru, vendar je bila praktična izvedba čisto njegova, kajti v nobeni sosedni 
škofiji, tudi sekovski, jih še ni bilo. Namen  pastoralnih konferenc je bil duhov-
no prevzgajanje duhovnikov iz jožefinske pasivnosti v dinamično duhovni-
ško zavzetost za dušno pastirstvo. Na pastoralnih konferencah so prvi dve leti 
obravnavali zgolj konkretne, bolj ali manj splošne pastoralne zadeve, kakor npr. 
pravila o prejemanju zakramentov, prvo spoved in obhajilo otrok, red v cerkvi, 
razvade …, pozneje pa je dal v obravnavo pastoralnoteoretična vprašanja. Odtlej 
je Slomšek vsako leto določil vsaj eno temo, ob kateri so morali duhovniki iska-
ti pozitivne rešitve za pastoralna vprašanja. 

Po preselitvi v Maribor in novi razmejitvi škofij so bila v novem delu škofi-
je ustanovljena tri pastoralna področja, kjer duhovniki še niso imeli izkušenj s 
pastoralnimi konferencami. Da bi te duhovnike uvedel vanje, je Slomšek pre-
dlagal izključno dušnopastirske zadeve, npr. leta 1860 kako pospeševati dru-
žinsko pobožnost, leta 1861 pogosto obhajilo in leta 1862  predporočni pouk.18 

S pastoralnimi konferencami je navajal duhovnike, da so polagoma spre-
menili svoj odnos do dušnega pastirstva, da so iz bolj ali manj jožefinsko-admi-
nistrativnega pojmovanja prešli v dinamično, življenjsko gledanje nanj in so se 

17 Prim. Jošt Martelanc, ''Slomškovo prizadevanje za preobrazbo škofijskih duhovnikov'', v: Slomškov 
simpozij v Rimu, 64−76 (dalje: Martelanc, ''Slomškovo prizadevanje za preobrazbo škofijskih 
duhovnikov''). 

18 Ambrožič, ''Slomšek in družinska duhovnost'', 109−124. 
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tako naučili iskati pozitivne rešitve za najrazličnejše pastoralne zadeve. Slom-
šek ni želel samo reševati konkretnih pastoralnih težav, ampak je želel dose-
či, da bi postali njegovi duhovniki boljši dušni pastirji, ki bi znali ne le dobro 
pridigati in opravljati redna dušnopastirska opravila, temveč za svoje župnije 
izdelati tudi dušnopastirski načrt in ga izpeljati. 

Zato se Slomšek pri načrtovanju pastoralnih konferenc ni oziral na tradi-
cionalne, že ustaljene oblike dušnega pastirstva, po katerih je bilo pastoralno 
delo omejeno na župnijo ali kvečjemu na dekanijo, temveč je hotel v pastoral-
no enoto združiti večje območje, ki je imelo bolj ali manj podobne pastoralne 
težave. S tem je bila dana župnikom vseh župnij na področju pastoralne konfe-
rence možnost, da so te zadeve obravnavali, zanje poskušali najti primerne reši-
tve in se dogovoriti za enoten način delovanja. Zato tudi ni določil natančnih 
meja takih območij, temveč samo približne. S tem je dal obmejnim župnikom 
možnost, da so se sami odločili, na katero pastoralno konferenco bodo šli. 

Glavne pastoralne težave, za katere je hotel zvedeti mnenje vseh območij, 
je vsako leto določil sam, potem pa na podlagi nasvetov izdal škofijske odredbe 
ali pa kar določil, naj v škofiji naprej velja sklep večine območij. 

Poenoten obrednik 

Združena škofija, ki je imela različno preteklost in različne bogoslužne običaje, 
je dobila nov skupen molitvenik za božjo službo, ki je bila v slovenskem (ali 
nemškem) jeziku. Zato je Slomšek že leta 1860 izdal knjigo Sveto opravilo oči-
tne službe božje za lavantinsko škofijo.  

Slomšek se je še posebej trudil za slovensko ljudsko petje med bogoslužjem. 
Sodeloval je tudi pri pripravi cerkvene pesmarice, a ga je smrt prehitela.19 

Ljudski misijoni škofijskih duhovnikov in lazaristov 

Slomšku ni bilo dovolj, da bi duhovniki le spremenili svoje življenjsko gledanje 
na dušno pastirstvo, temveč jih je hotel v to dinamično pastoracijo tudi osebno 
uvajati. V ta namen so mu izvrstno služili ljudski misijoni. 
Za misijonarjenje na podeželju je Slomšek pripeljal v škofijo lazariste, ki so imeli 
povprečno po šest misijonov na leto, skoraj vsako leto pa je tudi s svojimi ško-
fijskimi duhovniki priredil vsaj po en misijon v različnih krajih lavantinske ško-

19 Kovačič, Služabnik božji Anton Martin Slomšek, 44. 
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fije. Za vsakega posebej je naprosil nekatere duhovnike.20 
Že pred združitvijo škofije je zelo spodbujal župnijske misijone, duhovne 

obnove, saj je z misijonskim križem prehodil velik del svoje lavantinske škofije. 
Prvi misijon je leta 1850 priredil že v Št. Andražu. Želel je, da bi bila njegova 
stolnica izhodišče novih pastoralnih prijemov. Pozneje je pri 14-ih misijonih 
sam sodeloval ali jih vodil. Za sodelavce si je izbiral lavantinske (ob škofu še 
celjskega opata Voduška in štiri druge) in sekovske (osem) duhovnike, ki so 
sloveli kot govorniki in spovedniki. Ti so oblikovali ''misijonsko družbo'', ki si jo 
je Slomšek izbral za ljudske misijone. Najprej je prišla na vrsto njegova rojstna 
župnija Ponikva, kjer je bil misijon na kvatrni teden po binkoštih leta 1851.21 
Zadnji misijon, pri katerem je sodeloval, je bil v Mariboru leta 1860, v stolnici 
v nemškem in v Alojzijevi cerkvi v slovenskem jeziku.22. S tem je dal tudi spod-
budo, da so se po njegovi smrti misijoni nadaljevali. Pri tem so odigrali zelo 
pomembno vlogo lazaristi, ki jih je sprejel v Celje že leta 1852, in so v začetku 
20. stoletja začeli v slovenščini misijonariti celo med prekmurskimi Slovenci v 
Prekmurju,23 ki je spadalo v sombotelsko škofijo in ogrsko državo. 

Župnijski misijoni so pospeševali versko prebujanje kristjanov in pomagali 
župnijskim duhovnikom, da so še bolj poenoteno in skrbno delovali za svoja 
župnijska občestva.

Bratovščina sv. Cirila in Metoda

Papež Pij IX. je leta 1848 izdal znamenito okrožnico In suprema Petri apostoli-
ca sede, ki jo lahko štejemo med prve ekumenske okrožnice. V njej sta izrecno 
omenjena solunska brata sv. Ciril in Metod kot odlična apostola edinosti. Slom-
šek ju je cenil kot velikana duha, še bolj pa kot vzornika, kako utrjevati vero 
med Slovenci s pomočjo domačega jezika in kulture, po drugi strani pa kot ide-
alna delavca za edinost med kristjani, še posebno slovanskimi. Ob tem razmi-
šljanju je Slomšek začutil, kako sta mu solunska brata pravzaprav sorodni duši 
in kako se s cirilo-metodijsko vizijo za edinost krščanskih narodov na Vzhodu 
uresničujejo njegove dolgoletne sanje, da tudi sam pripravi svoj delež za dosego 
teh visokih ciljev. Zato je leta 1851 ustanovil molitveno Bratovščino sv. Cirila 
in Metoda, katere člani bi naj molili edinost med kristjani. Že leta 1852 mu je 

20 Martelanc, ''Slomškovo prizadevanje za preobrazbo škofijskih duhovnikov'', 74−76. 
21 Prim. Zgodnja Danica, 3. julij 1851. Tu so tudi našteti sekovski in lavantinski duhovniki ''ljudski misi-

jonarji''. 
22 Prim. Franc Kramberger, Anton Martin Slomšek (Pokrajinski arhiv Maribor, Inventarji 5) (Maribor, 

1983), 60−63 (dalje: Kramberger, Anton Martin Slomšek).
23 Vinko Škafar, ''Stoletnica ljudskega misijona v Beltincih (1907−2007)'', v: Stopinje 2008 (Murska 

Sobota, 2007), 79−80. 
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papež bratovščino potrdil. Njen sedež je postala cerkev sv. Jožefa v Celju, v kate-
ri so se istega leta naselili redovniki lazaristi. Tam je bil postavljen tudi nov oltar 
svetih bratov Cirila in Metoda, za katerega je Slomšek največ sam prispeval. Po 
selitvi škofijskega sedeža se je bratovščina še bolj hitro širila po vsem ozemlju 
škofije. Obenem je lavantinska škofija postala znana po duhovnem ekumeniz-
mu, ki se je širil tudi izven njenih meja.24 

Katoliško društvo gospá

Slomšek je kmalu spoznal, da za mariborsko mladino ni dovolj poskrbljeno. 
Zato je ob sklepu mariborskega misijona potrkal na srca mestnih gospá, ki so se 
mu prišle zahvalit za misijon. Priporočil jim je ustanovitev dobrodelnega žen-
skega društva, ki naj bi skrbelo za zapuščeno in revno žensko mladino, in soča-
sno izrazil upanje, da bodo potem gotovo tudi možje posnemali žene in usta-
novili podobno društvo za moško mladino. Slomškovemu povabilu so se gospe 
odzvale in že 7. aprila 1860 je bilo ustanovljeno društvo pod imenom Katoliško 
društvo gospá, ki je kmalu vsaj v majhnem okviru začelo skrbeti za revne dekli-
ce. Na zadnjem obisku je papeža prosil za poseben blagoslov za dobrodelno 
društvo, ki jim ga je po vrnitvi tudi podelil. To društvo je po Slomškovi smrti 
pripomoglo, da so se v Mariboru naselile šolske sestre, ki so se osamosvojile in 
do druge svetovne vojne zelo dejavno posegale v vzgojo, izobrazbo in pastoralo 
deklet v lavantinski škofiji, drugod na Slovenskem in tudi po svetu.25 

Frančiškani pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah in v Mariboru

V nekdanji avguštinski samostan pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah so se 
naselili frančiškani 23. julija 1854, tj. v že v času sekovske škofije,  in zelo razširili 
svojo dejavnost med Dravo in Muro. S svojim tretjim redom so krepko posegli 
tudi v Prekmurje. Zelo zaslužen prekmurski duhovnik Jožef Klekl st. je postal 
goreč tretjeredniški voditelj. V Maribor je frančiškane vabil že Slomšek. V nek-
danji kapucinski samostan z Marijino cerkvijo so se naselili leta 1864 in razvili 
pastoralno dejavnost predvsem med slovenskim prebivalstvom.26 

24 Prim. Kramberger, Anton Martin Slomšek, 171−174; Franc Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, 
376; Angel Kosmač, ''Slomškova Bratovščina sv. Cirila in Metoda v svojem času in prostoru'', v: V edi-
nosti. Ekumenski zbornik 1991 (Ljubljana–Maribor, 1991), 9−23. 

25 Prim. Avguština Zorec, ''Slomšek in slovenske šolske sestre'', v: Slomškov simpozij v Rimu, 99−108; 
Smilijana Kodrič in Natalija Palac, Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja : zgodovina, poslanstvo, 
življenje (Ljubljana, 1986), 24−49. 

26 Otmar Vostner, Ob stoletnici frančiškanov v Mariboru (Maribor, 1964), 11−52. 
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Sklep

Slomšek je bil predvsem katoliški škof, ki je živel vse tri razsežnosti katoliške-
ga duhovnika in škofa: vodenje (diakonijo), oznanjevanje (martyrijo) in bogo-
služje (liturgijo). Vsa tri pastoralna področja so dobila s prenosom škofijskega 
sedeža v Maribor drugačne razsežnosti in možnosti. Kot pastir je postal sam, in 
za njim njegovi nasledniki, voditelj vseh štajerskih slovenskih katoličanov, ki so 
poslušali glavnega oznanjevalca v slovenskem jeziku in bogoslužje je postalo 
zaradi prenosa sedeža poenoteno za vse štajerske Slovence. Še več, pastoralnih 
posledic Slomškove selitve škofijskega sedeža so danes deležni tudi prekmurski 
Slovenci. Lahko celo rečemo, da tisto, kar ni uspelo papežu Hadrijanu II., da bi 
v polnosti zaživela panonska (in velikomoravska) nadškofija oz. metropolija z 
nadškofom Metodom, je uspelo Pavlu VI., ko je leta 1968 ustanovil ljubljansko 
metropolijo in ji pridružil vse ozemlje današnje Republike Slovenije, in Bene-
diktu XVI., ko je v Mariboru zaživela kot nadškofija - metropolija tudi nekdanja 
Slomškova škofija s celjsko in murskosoboško škofijo. Danes je še bolj zgovorna 
trditev Franceta Kidriča, ki je za Slomška dejal, da ''kot škof in duhovnik zavze-
ma prvo mesto v slovenski zgodovini po Cirilu in Metodu''.27 

Vinko Škafar

THE PASTORAL ASPECTS OF TRANSFERRING THE SEAT 
OF THE DIOCESE

SUMMARY

This treatise attempts to present the pastoral aspects of transferring the seat of 
the diocese from St. Andraž in the Labotska dolina Valley to Maribor. The first 
part describes the pastoral state of affairs before the seat of the diocese was 
transferred to Maribor, stating that the borders of the dioceses defined by Joseph 

27 Franc Kidrič, ''Slomšek Antun Martin'', v: Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka, IV., ur. 
Stanoje Stanojević (Zagreb, 1929), 245. 
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II did not resolve the problem of Slovenes in Styria, between the Drava River 
and the Mur River, since they remained in the German Diocese Graz-Seckau. By 
incorporating the Styria Slovenes between the Drava and the Sava River into the 
Lavantine diocese, the seat of the diocese in St. Andraž was left in the German 
speaking territory and on the far end of the diocese, meaning that the major-
ity of Slovene priests were very far from their bishop. Furthermore, the priests 
were not provided with the theological education in their own diocese, as was 
instructed by the Council of Trent. By finally transferring the diocese seat from 
St. Andraž to Maribor, a thousand-year old injustice towards the Styria Slovenes 
between the Drava and the Mur River was amended and they were once more 
ecclesiastically joined with the other Styria Slovenes, the access to their bishop 
was rendered easier and the theological education in their own diocese was 
provided. Nevertheless, it is stressed that Graz had an important role in rela-
tion to the Slovene language and the religious renewal, especially in the period 
marked by the Seckau bishop Roman Sebastijan Zängerle (1824-1848), who 
was also a role model for Slomšek. The second part stresses some of the pastoral 
consequences brought about by the transferral of the diocese seat: The bishops 
following Slomšek were all Slovenes, the seminaries for schoolboys, Maximil-
ianum in Celje and Victorinum in Maribor, gained importance and, above all, 
a theological seminary and school was established in Maribor. The stress is on 
Slomšek’s zeal for the unification of education for all the priests in Styria, the 
Lavantine and the Seckau ones, in order to unify spiritual training, the pastoral 
conferences and the book of rituals. Slomšek was preparing a common pastoral 
plan for all the Styria Slovenes, which was presented to the priests during pasto-
ral conferences. In the plan Slomšek stressed the pastoral, the marital and family 
life and the frequent receiving of communion. Slomšek and his followers pro-
moted people’s missions and enabled the settlement of new men’s orders and 
women’s order congregations in the diocese. Therefore Anton Martin Slomšek 
is rightfully named ''the Shepherd of the Future''(Alojz Rebula).  
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1.01 Izvirni znanstveni članek

Anton Martin Slomšek 
med zvestobo narodu in Cerkvi

Stane Granda
Dr., redni profesor, znanstveni svetnik

Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana

e-mail: sgranda@zrc-sazu.si

Izvleček:
Prenos škofijskega sedeža iz Št. Andraža na Koroškem v Maribor na Štajerskem 
je del velikih cerkvenih sprememb, ki jih je začel že Jožef II. Dejansko kažejo na 
pomen jezika in na njem sloneči nacionalnosti, ki je velik del zgodovinopisja, 
zlasti ko gre za Slovence, noče priznati. Poleg jezikovno/nacionalnih ozadij ima 
dokončna razrešitev teh zamisli še določena upravno-sodna ozadja, na kate-
ra je opozoril že Sergij Vilfan. Ob dosedanjih raziskavah je treba dodati večji 
poudarek združitvi s slovenskim delom sekovske oziroma graške škofije in pa-
storalno problematiko. Slomšek je bil v prvi vrsti slovenski duhovnik in škof. 
Ker je zlasti prvo pomenilo biti tudi narodnokulturni delavec, ga povsem izven 
političnega konteksta ni mogoče obravnavati, toda kljub temu mora hierarhija 
njegovih vrednot biti jasna in nedvoumna. Zanj je bilo slovenstvo ena izmed 
vsebin slovenskega katolicizma, ki ga je razumel kot globoko in iskreno vero 
na podlagi kultiviranega maternega jezika ter samozavestnih in izobraženih 
vernikov. 

Ključne besede: 
Lavantinska škofija, Slomšek, Maribor, sekovska škofija, jezikovno/nacionalni 
problemi, pastorala, slovenstvo.

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 10 (2010), št. 2–3, str. 315–340, 20 cit., 2 sliki
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Anton Martin Slomšek potrebuje v demokratični in samostojni Sloveniji nove 
zgodovinske opredelitve. Prva se nanaša na dolgoletna prizadevanja za neka-
kšno rehabilitacijo škofa Slomška v času komunizma, ko je veljal za eno nega-
tivnejših osebnosti slovenske zgodovine. Zgodovinarji, pa ne samo oni, so našli 
odlično rešitev, da je s prenosom škofijskega sedeža iz Št. Andraža na Koroškem 
v Maribor rešil današnjo slovensko štajersko prestolnico in bistveno pripomo-
gel k utrditvi slovenske etnične in zlasti državne severne meje na tem podro-
čju. Bil naj bi nekakšen predhodnik generala Maistra. S tem so se strinjali tudi 
ideološki nasprotniki Cerkve in vsega verskega v slovenski kulturi in znanosti 
in vtis je bil, da smo vsaj na enem področju dosegli spravo. Druga je povezana 
z ambicijami Maribora, da postane visokošolsko oziroma univerzitetno mesto. 
Ker v takih primerih zelo vpliva na višino ugleda starost, je bila Slomškova usta-
novitev mariborskega bogoslovja v tem pogledu nekakšen veliki dar, ki ga ni 
kazalo izpustiti kar tako iz rok, saj mu noben resen humanist ni ugovarjal. Slom-
šek kot začetnik mariborske visokošolske tradicije je bil dobrodošel vsem in je 
tako spet dobil pravico do žive prisotnosti v slovenskem zgodovinskem spo-
minu. Nesporno je, da sta obe Slomškovi zaslugi resnični in sta zanimiv primer, 
kako je bilo ''neprave'' ljudi mogoče v času komunizma vključevati v za oblast 
sprejemljivo zgodovino.

Z zmago demokracije v Sloveniji in še zlasti z nastankom samostojne drža-
ve pa je nastopil čas, da Slomšku damo mesto, ki ga zasluži. Ne gre za spremi-
njanje in zmanjševanje njegove vloge, gre predvsem za to, da vključimo v nje-
govo zgodovinsko in nacionalno podobo vse tisto, kar je v resnici bil in kar je 
bilo zaradi takšnih ali drugačnih vzrokov neznano, zamolčano, spregledano ali 
neustrezno poudarjeno.

Ključni vprašanji, ki ju sproža premestitev škofijskega sedeža iz Št. Andraža 
v Maribor, nista prvenstveno ne reševanje slovenskega nacionalnega vprašanja 
ne izgradnja univerzitetnega Maribora, ampak vprašanje odnosa katoliške cer-
kve do slovenskega jezika in do slovenske kulture v našem prostoru. Brez tega 
ne bi bilo niti vseh prizadevanj naših prednikov za obstoj in razvoj. Glede na 
to, da Slovenci do nastanka Jugoslavije nismo imeli nobene centralne oblastne 
institucije, ki bi nas povezovala, je bilo ključno vprašanje našega jezika v cerkvi. 
Če bi ga iz nje izločili, našega knjižnega jezika, kljub Trubarju, ne bi bilo.

Za boljšo pojasnitev naše teze vzemimo za primer prenos škofijskega sede-
ža iz Št. Andraža na Koroškem v Maribor. V zadnjih desetletjih sta, ne da bi 
hotela Slomškov pomen kakor koli zmanjševati, o tem razmeroma veliko in 
utemeljeno napisala France Martin Dolinar in žal že pokojni Sergij Vilfan. Oba 
sta opozorila na razloge za spremembo škofijskega sedeža v jožefinskih verskih 
reformah, ki jih je v konkretnem primeru zaključil prvi mariborski škof s svojo 
neposredno pobudo. Pokojni pravni zgodovinar je poudaril pred dvajsetimi 
leti: ''Nekoliko preveč enostavno je zato Slomškovo nedvomno iniciativo, argu-
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mentiranje, vztrajanje, gmotne žrtve in končno izvedbo označiti z besedami, da 
je leta 1859 prenesel sedež lavantinske škofije iz Št. Andraža v Maribor, kot se 
včasih bere. Ne gre le za sedež, temveč za območje, in odločati ni mogel sam, saj 
bi to pomenilo, da bi si bil prilastil pristojnosti papeža in cesarja.'' Svoje razisko-
vanje je Vilfan sklenil z opozorilom: 

Vsak pomembnejši zgodovinski premik je pač sad dolgoletnega spleta okoliščin, 
ki so bile v tem primeru dokaj ugodne za formiranje organiziranega slovenske-
ga ozemlja na Štajerskem. Spoznati te možnosti in po tem spoznanju energično 
ravnati je dovolj velika Slomškova zasluga.1

Priznam, da sem bil po branju te Vilfanove razprave nemalo presenečen 
in če ne bi pokojnega profesorja osebno poznal, bi dvomil v čistost njegovih 
namenov. Ni bil samo izjemen znanstvenik, ampak tudi velik Slovenec. V svo-
jih raziskavah o pogojih za spremembo škofijskih meja je tako opozoril na lju-
bljanskega škofa Jožefa grofa Herbersteina, njegovega krškega sobrata Jožefa 
Antona grofa Auersperga, ki je kasneje postal celo kardinal, in tudi na opozorilo 
vladarja Jožefa II., da je pri spremembi škofijskih meja treba upoštevati poleg 
upravnih meja ne le lego, ampak tudi prebivalstvo in njegov jezik. Kot vemo, 
so mu pripravili tri variante in najbolj všeč mu je bila zadnja, ki je predvideva-
la jezikovno zaokroženo (slovensko) škofijo na Štajerskem. Elaborate, ki imajo 
podatke med drugim tudi o jezikovni pripadnosti župnij in so njihov del barvni 
zemljevidi, od katerih Vilfan dva označuje kot prva zemljevida jezikovne meje 
na Štajerskem,2 bi morali nujno objaviti. Vilfan odpira tu popolnoma nove 
poglede na zgodovino Slovencev v 18. stoletju, ki jih lahko strnemo v vprašanje, 
kako so svetne in cerkvene oblasti jezikovno in krajevno identificirale Sloven-
ce, kako to, da so se zavedale, da je slovensko jezikovno vprašanje tako žilavo, 
da ga je treba upoštevati in se nanj ozirati pri tako velikih spremembah, kot 
so župnijske meje. Kje so tu germanizatorski načrti? Ne mislimo jih zanikati, 
toda poleg njih so tudi drugačna razmišljanja in to celo na najvišji politični in 
cerkveni ravni.

Uresničevanje zamisli o slovenski ali 1827. leta t. i. ''windische Diözese'' na 
Slovenskem Štajerskem je zastalo do Slomškove akcije.

Vsa zadeva pa postane po Vilfanovih raziskavah jasnejša in čistejša, če pre-
beremo še osnovo za to razpravo Organizacija sodišč leta 1849 in narodnostne 
meje (zlasti na Štajerskem in Koroškem).3 Vprašanje je pravzaprav zelo široko 

1 Sergij Vilfan, ''Območja okrožij in Lavantinske škofije v Slomškovem času'', v: 130 let visokega šolstva 
v Mariboru, ur. Avguštin Lah (Maribor–Celje), 1991, 51.

2 Prav tam, 47.
3 Zgodovinski časopis 42, št. 2 (1988): 165–188.
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in je najbolj neposredno povezano z odgovorom glede slovenskih pridobitev v 
revoluciji 1848/49, kjer je tudi Slomškov delež nadvse opazen, čeprav pogosto 
napačno razumljen. Štajerski Slovenci so med vsemi rojaki narodno vprašanje 
najbolj zaostrili, celo do take mere, da je dvor pripisoval Celjanom v naspro-
tju z Mariborčani slavanofilska, protiavstrijska nagnjenja. Prav zaradi ostrih in 
množičnih nastopov štajerskih Slovencev v letu 1848, ne nazadnje bi tu že bilo 
mogoče govoriti o elementih slovenske politične stranke, je prišlo po revoluciji 
v okviru sodnih in upravnih reform do slovenskega oziroma celjskega dežel-
nosodnega območja in upravnega okrožja s sedežem v Mariboru. Obe enoti sta 
zajemali skoraj vse slovenske Štajerce. Pri tem so poleg ostalega izhajali tudi 
iz priznanja Slovencev kot Slovencev, ki jih označujejo kot nacijo. To poudar-
jam zato, ker se je med nekaterimi zgodovinarji razširilo napačno prepričanje, 
vzeto iz anglosaške terminologije, da smo Slovenci postali nacija šele z lastno 
državo. V srednjeevropski terminologiji smo Slovenci bili to že leta 1848.4 Ob 
sodni reorganizaciji v letih 1853/54 sta ostali obe slovenski enoti, tako sodna 
kot upravna. Vilfan izrecno ugotavlja, da je toliko osovraženi Bach vztrajal na 
razdelitvi Štajerske po upravnih in sodnih mejah na jezikovni podlagi. Ker naj 
bi se po vladarskih oziroma notranjepolitičnih načelih upravne in cerkvene 
oziroma škofijske meje ujemale, je Slomšek to začutil in preko salzburškega 
nadškofa sprožil akcijo, ki je pripeljela do prenosa škofijskega sedeža. Imel je 
namreč izjemen politični instinkt, ki ga je uporabil, če ni bil v navskrižju z nje-
govimi načeli. Glede teh pa v nobenem primeru ni bil pripravljen kupčevati.

Slomšek je bil vse svoje življenje popolnoma predan slovenstvu. Biti Slove-
nec je bilo zanj skoraj enako kot biti kristjan. Kot vemo, mu je bil vse življenje 
odpad od naroda enak greh kot odpad od vere. Prav ta njegova opredeljenost, 
v nekem smislu celo nesposobnost za ločevanje med versko in narodno pripa-
dnostjo pri Slovencih, je pravzaprav tisto, kar se najbolj pokriva z naslovom raz-
prave. Preselitev škofijskega sedeža namreč ni bilo nekaj takega, kot je izgradnja 
mesta na zeleni trati, ampak eden izmed rezultatov dolgotrajnega dela, ki sega 
vse od Slomškove ustanovitve slovenskega društva v celovškem bogoslovju in 
njegovih izjemnih uvodnih nagovorov, kaplanskega dela, zlasti pospeševanja 
nedeljskih šol, kjer je posebno mislil tudi na dekleta, do njegove literarne dejav-
nosti, ki doseže vrh z ustanovitvijo Mohorjeve družbe. Ta je bila prva vsesloven-
ska organizacija. 

Slomškovo delovanje v revolucionarnem letu 1848/49 so vedno ocenje-
vali predvsem v luči njegovega znamenitega pastirskega pisma Svetla resnica 
v zmešani svet oziroma njegovega odnosa do Hrvatov, ki so zahtevali odpra-

4 Nekateri slovenski zgodovinarji iz pomanjkanja samozavesti in želje po približevanju anglosakson-
skemu svetu zelo nekritično sprejemajo našim razmeram neprimerno terminologijo.
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vo celibata. Slomška je nedvomno presenetila ostrina kmečkih nastopov proti 
zemljiškim gospodom in v tem okviru proti Cerkvi, pa kljub temu ni nikoli 
zagovarjal fevdalnega družbenega reda. Kmete je svaril pred lahkomiselnimi 
pričakovanji o odpravi davkov, hkrati pa jih je opozarjal, da s svojim radikaliz-
mom najbolj krepijo svoje nasprotnike, ki lahko ogrozijo uresničitev nekaterih 
temeljnih ciljev revolucije. Podobno je mislil tudi Matija Majar − Ziljski. Čeprav 
ga je imel Slomšek v nekaterih primerih za nepremišljenega in zaletavega, je 
vendar ostal eden njegovih najbolj zaupnih in zanesljivih prijateljev. Gotovo ne 
zaradi duhovništva, ampak zaradi predanosti slovenstvu. Slomšek je razmere 
na Koroškem dobro poznal, kar dokazuje tudi njegov znameniti govor ob zlati 
maši Urbana Jarnika. Nasploh bi kazalo njegovo koroško opredelitev, nasloni-
tev na tamkajšnje duhovnike, zlasti Jarnika, Majarja, Einspielerja in druge ter 
laika Janežiča, samostojno oceniti. Slomškovo slovenstvo ni štajersko, ampak je 
resnično vseslovensko. Iz tega izhaja tudi njegov odnos do Trubarja.

Slomšek slovenskega narodnega gibanja ni le podpiral, ampak je bil eden 
njegovih glavnih akterjev. Njegov znameniti govor na začetku 19. stoletja v 
celovškem bogoslovju lahko že smatramo kot zahtevo po Združeni Sloveniji. 
Kot prijatelj Urbana Jarnika, ki je že 1826. leta napisal razpravo o germanizi-
ranju koroških Slovencev, je problem severne slovenske etnične meje dobro 
poznal in natančno vedel, čemu so tamkajšnji Slovenci izpostavljeni. Zato si je 
ob preselitvi škofijskega sedeža tako krčevito prizadeval, da bi v svojo škofijo 
vključil še tiste rojake, ki so ostali v graški škofiji. 1848. leta so namreč že pod-
pisovali peticijo za Združeno Slovenijo. To je sicer tudi podpiral, čeprav je sam 
ni podpisal. Vprašanje je, če mu je bila v podpis sploh ponujena. Lahko se je 
tudi zgubila, saj tudi tiste z Majarjevim podpisom ni med ohranjenimi. Svojim 
duhovnim sobratom političnega dela ni prepovedoval, čeprav se mu ni zdelo 
najbolj primerno, da stojijo v prvih vrstah. Kot vemo, ni nasprotoval tudi peticiji 
salzburškemu kardinalu, ki jo je odkril in objavil g. Vinko Škafar, in so jo podpi-
sovali v slovenskem delu graške škofije ter zahtevali združitev njenega sloven-
skega dela z lavantinskim. Njegovo podporo slovenskemu političnemu delova-
nju v revolucionarnem letu je zaznala tudi oblast in ga označila kot slavjanofila. 
Bil je edini med avstrijskimi škofi, ki ni dobil odlikovanja njenega državnega 
vrha. Ne gre spregledati tudi njegovega deleža pri začetku čitalniškega gibanja, 
ki je hotelo odpraviti nekatere pomanjkljivosti slovenskega narodnega gibanja 
v revolucionarnem letu, ko Slovencem ni uspelo pridobiti meščanstva.

Ostaja nam še razmislek o slovenskem delu sekovske škofije, ki je bil, tudi 
po Slomškovi zaslugi, združen z lavantinskim. Čeprav so slovenski verniki, zla-
sti pa duhovniki, pomenili njen pomemben sestavni del, pri svojih škofih niso 
bili pričakovano upoštevani. Nekakšna svetla izjema je bil Roman Sebastijan 
Zängerle, ki je umrl kmalu po izbruhu revolucije. Zgovoren je stavek Antona 
Krempla, da si želi slovenskega škofa na graškem škofijskem sedežu, potem pa 



S. Granda: Anton Martin Slomšek med zvestobo narodu in Cerkvi

320

lahko takoj umre. Večkrat zasledimo tožbe, da Slovencev ni bilo niti na škofij-
skem sedežu niti med člani stolnega kapitlja.

Slovenski del sekovske škofije, mnogi njegovi duhovniki so se šolali na 
varaždinski gimnaziji, je bil v narodnem pogledu eden najbolj narodnoosve-
ščenih delov vsega slovenskega ozemlja. Tu je bila tudi narodna zavest povsem 
preprostih ljudi bistveno višja kot drugod po Slovenskem. Vodstvo škofije je 
to gotovo registriralo, ni pa tega upoštevalo. Ko je bil po daljšem premoru v 
Gradcu imenovan nov škof − Zängerle je umrl spomladi 1848, Ruscher, ki je 
bil znan po negativnem stališču do Slovencev, pa je nastopil šele 1849 − je med 
duhovniki završalo. Ne samo, da so mu očitali, da ni sposoben pozdraviti svojih 
slovenskih vernikov v njihovem jeziku, ampak je zaslediti tudi obtožbo, da slo-
venski verniki ne morejo opraviti spovedi oziroma pridobiti odpustka za grehe, 
katerih odveza je pridržana škofu. Slomšek je bil nacionalno preveč občutljiv, 
da tega ne bi opazil. Znano je, da se ni rad spuščal v prepir z Gradcem, toda ko 
je bilo treba doseči pravično razmejitev, dolgo časa ni bil pripravljen popustiti. 
Po izjavi enega graških škofijskih arhivarjev je bil tudi izjemno zahteven, ko je 
bilo treba izvesti ločitveni postopek.

Bolj kot prenos škofijskega sedeža je pomembna versko-organizacijska 
združitev štajerskih Slovencev. To vprašanje običajno preveč podcenjujemo. 
Poglejmo samo, koliko odličnih duhovnikov je doma s področja graške škofije.

Če že govorimo o nacionalnih vidikih selitve škofijskega sedeža, je treba 
poleg Slomškovih prizadevanj za pridobitev far, ki so ostale v sekovski škofiji, 
bolj kot narodnoobrambne vidike poudarjati združitev štajerskih Slovencev, 
predvsem pa nastanek mariborskega bogoslovja. Gre za vsa področja družbe-
nega in gospodarskega življenja nekega naroda. Znano je, da je bila slovenska 
Štajerska valilnica idej, ki jih je kasneje v veliki meri realizirala Kranjska. Glede 
na Slomškovo vseslovensko orientacijo je skrajni čas, da v njem prenehamo 
gledati nek mariborski ali štajerski fenomen, nekega narodnoobrambnega 
delavca, ampak enega največjih Slovencev vseh časov, ki mora s slovensko osa-
mosvojitvijo, s samostojno slovensko državo, šele dobiti pravo mesto v našem 
zgodovinskem spominu. Prenos škofijskega sedeža je dejansko realizacija vsega 
njegovega dotedanjega dela, odnosa do vere in naroda.

* * *

Ali obstaja razkorak med zvestobo Cerkvi in narodu? Načelno naj ne bi, toda 
stvari niso tako enostavne. Spomnimo se samo primera iz italijanske zgodovi-
ne, ko je zaradi nastajanja Italije propadla papeška država. V kakšni silni stiski 
so se znašli italijanski katoličani, ki so hoteli biti tudi dobri Italijani in so si želeli 
združene Italije. Uskladiti so morali svojo ljubezen do lastnega naroda z ruše-
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njem oblasti, ki je od Boga, pa še papeška država po vrhu. Vzemimo za primer še 
našega škofa Jegliča. V kakšni zadregi je bil ta izjemni mož, ko je podprl jugoslo-
vansko usmerjenega Kreka proti dvoru zvestemu Šušteršiču. Avstrijski cesar, pa 
naj je bil kakršen koli, ni bil navaden vladar, bil je apostolski in je imel določe-
ne pravice celo pri izvolitvi papeža. Spomnimo se samo Antona Mahniča, tega 
izjemno zavednega Slovenca in Slovana in njegovega odnosa do nacionalne-
ga vprašanja. Jezikovne razlike so po njegovem posledica greha zaradi zidanja 
babilonskega stolpa, toda nastanek in različnost narodov sta hkrati tudi odsev 
božje volje. Narodi imajo pravico, da se kulturno razvijejo na podlagi svojega 
jezika, obsoja pa absolutni nacionalizem, ki v končni stopnji pripelje tudi do 
nacionalne cerkve.5 Na podlagi navedenih dejstev lahko zaključimo, da razko-
rak med zvestobo narodu in Cerkvi obstoji. Še več! Problem je silno akuten in 
če ga razumemo širše, bistveno starejši kot so nacionalna gibanja. V bistvu je 
problem identičen tistemu, ki ureja odnose med zvestobo državi in Cerkvi in ga 
poznamo vse od investiturnih bojev v visokem srednjem veku.

Anton Martin Slomšek je izjemna zgodovinska osebnost in bi to bil tudi, če 
ne bi bil škof. Njegova visoka cerkvena služba mu je s preselitvijo škofijskega 
sedeža iz Št. Andraža v Maribor in z zaokrožitvijo meje nove škofije, ki se na 
severu v precejšnji meri, ne pa povsem, pokriva z narodno, prinesla sloves utrje-
valca naše severne meje. Mnogi to dejstvo nekoliko preveč poudarjajo in s tem 
zamegljujejo vrsto stvari, ki tega ne zaslužijo. Škofovska služba je Slomškovemu 
ugledu v slovenskem zgodovinskem spominu tudi škodila. Če pogledamo teda-
nje trdne in zavedne Slovence, lahko zapišemo, da je bil med njimi na najugle-
dnejšem mestu. To je bilo zlasti na Štajerskem še toliko bolj čutiti, ker v sekovski 
škofiji, kjer je dajal slovenski del toliko duhovnikov, ti v njej niso bili temu pri-
merno zastopani na odgovornejših mestih. Rad bi dodal, da ta problem ni zgolj 
nacionalni, ampak predvsem socialni, saj so bile uglednejše službe dostopnej-
še potomcem višjih družbenih slojev in teh je bilo med nemškimi sodeželani 
bistveno več kot med slovenskimi. Ob poudarjanju njegove škofovske službe 
pa dodajmo še prepogosto spregledano dejstvo, da škofija, ki jo je vodil iz Št. 
Andraža, ni bila zgolj slovenska, ampak tudi nemška. Anton Martin Slomšek, 
ki je bil izrazito čustven človek, se zato ni mogel obnašati kot nekateri njegovi 
duhovniški stanovski tovariši po farah. Ni mogel biti Matija Majar ali Davorin 
Trstenjak, ni mogel biti niti Andrej Einspieler niti Jožef Muršec. Biti je moral 
najprej škof in šele nato Slovenec, kar je neločljivo povezal.

Za lažje razumevanje človeških, duhovniških, škofovskih in tudi narodnih 
stisk tistega časa moramo vsaj okvirno pregledati takratne socialne, cerkvene 
in narodne razmere. Posebna pozornost bo namenjena revolucionarnemu letu 

5 Fran Zwitter, ''Narodnost in politika pri Slovencih'', Zgodovinski časopis 1, št. 1–4 (1948): 42−43.
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1848/49, ki je Antona Martina Slomška postavilo pred najtežje preizkušnje v 
življenju. Poskušali bomo pokazati ozadje opredelitev, po katerih na eni strani 
kot duhovnik in škof zavzema prvo mesto v slovenski zgodovini po Cirilu in 
Metodu,6 po drugih pa je najbolj reprezentativna osebnost slovenskih konzer-
vativcev7 in načelen reakcionar.8 Če beseda konzervativec nima slabega prizvo-
ka v normalni družbi, pa ga bo beseda reakcionar nedvomno vselej obdržala. 
Na tem mestu naj še pripomnim, da ne bom konkretno obravnaval žal pre-
številnih žalitev in blatenj Antona Martina Slomška s strani nekaterih sloven-
skih zgodovinarjev v letih neposredno po II. svetovni vojni, kar je bila nekakšna 
moda in dokaz pripadnosti novim političnim razmeram, hkrati pa tudi odraz 
takratne politike države do Cerkve. Zgodovinarji so to toliko lažje delali, ker 
ni bil nikoli jugoslovansko orientiran, ker je bil pripadnik višjega družbenega 
sloja in še katoliški škof po vrhu. Najbolj tragično pa je, da so bili pri tem najbolj 
aktivni nekateri bivši ''vidni'' katoličani, ki so se pred II. svetovno vojno videli v 
znanstvenih ali političnih vrhovih bodoče družbe, po njej in revoluciji pa so z 
blatenjem Slomška dokazovali svoj prelom z vero, Cerkvijo in kontrarevolucio-
narnimi nazori. Bili so toliko zagnani, da so kot namišljene ali pa bodoče avto-
ritete tudi od drugih zahtevali nekritično posnemanje svojih sodb. Največjega 
omalovaževanja in blatenja Slomška ne gre pripisovati ideološkim nasprotni-
kom, ampak kar nekdanjim ''našim'', ki so bili za svoje bolestne ambicije pripra-
vljeni ne le prodati svoje dotedanje prepričanje, ampak prevzeti najaktivnejšo 
vlogo pri njegovem zasmehovanju.

* * *

Družbenopolitični položaj Cerkve je bil v prvi polovici 19. stoletja zelo zapleten. 
To stanje ima dve podobi. Cerkev je bila še vedno fevdalna ustanova, zemljiški 
gospod. Čeprav je bilo med našimi ljudmi razširjeno mnenje, da pod krivo pali-
co, mišljena je škofovska ali opatovska, ni težko služiti, to osnovnega dejstva ne 
spremeni. Med našimi kmeti je bilo nekaj cerkvenih podložnikov, ki so morali 
izpolnjevati fevdalne obveznosti. Tu je bila še bera, ki sicer ni fevdalna obve-
znost, način njenega pobiranja pa je na to pogosto spominjal. Druga podoba je 
še bolj neprijetna. V bistvu je bila predmarčna cerkev jožefinska in zanjo je na 
notranjepolitičnem področju značilno državno cerkvenstvo. To je po France-

6 Glej članek v Slovenskem biografskem leksikonu (dalje: SBL), formulacija je Kidričeva in jo je zapisal v 
Stanojevičevi Narodni enciklopediji.

7 Fran Zwitter, ''Slovenski nacionalni preporod XIX. stoletja v okviru evropske nacionalne problema-
tike",  Zgodovinski časopis 18 (1964): 115.

8 Prav tam, 133.
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tu Martinu Dolinarju skoraj popolna organizacijska podreditev cerkve državi, 
ne v teološkem, ampak organizacijskem pogledu. Državna uprava, ki se je vse 
bolj razraščala, se pri svoji neposredni komunikaciji s prebivalstvom, predvsem 
vaškim, ni mogla nasloniti na nič drugega kot na cerkev. Upravno-sodne pri-
stojnosti graščin so bile zelo zmanjšane oziroma prenešene na sedeže okrajnih 
gosposk, ki so morale prevzeti določene upravne in sodne funkcije. Nastaviti so 
morale državne uradnike, ki jih je plačevala država. Še vedno pa ni bila možna 
neposredna komunikacija, predvsem s prebivalstvom po vaseh. Veliko vaških 
županov je bilo namreč nepismenih, državnih uradnikov pa premalo, da bi jih 
lahko pošiljali med ljudi. Tako so s prižnic razglašali tudi vrsto državnih ukazov. 
Med njimi so bili celo tako osovraženi, kot so pozivi k regrutaciji in določa-
nje davkov. V človeški naturi je, da nasprotovanje nekemu nepriljubljenemu 
državnemu ukrepu izkazuje proti njegovim razglaševalcem, dejanski krivec pa 
ostane bolj ali manj čist. Duhovništvo je skrbelo tudi za šole. Župnikom ni bilo 
treba le pozivati, naj pošiljajo otroke v šole, čemur so se mnogi starši upirali, 
ampak so faranom naročali, da morajo za šole tudi skrbeti, zlasti preko bere 
za učitelja ali pa plačevati denarne prispevke. Vse to je zelo bremenilo odnose 
med duhovniki in verniki. Stanje, ki ga poznamo v slovenski zgodovini v drugi 
polovici 19. stoletja, ko so bili duhovniki in verniki resnično tesno povezani 
med seboj, ne velja za prvo polovico. Razmer seveda ne gre posploševati in dra-
matizirati. Obstajale so fare, kjer so se ljudje in duhovniki sijajno razumeli. Veli-
ka večina jih je bila kmečkega porekla in so bili solidarni s kmeti. Kakor so bili 
na eni strani dolžni oblasti spoštovati in njihova navodila izpolnjevati, pa na 
drugi strani niso skrivali svojega prepričanja o nevzdržnosti fevdalnega sistema, 
nujnosti njegove odprave in upanja v njegov skorajšnji konec. Zlasti so bili pri 
ljudeh priljubljeni številni kaplani. Ti so imeli marsikje težave z župniki, tudi 
Slomšek, in so v splošnem pričakovanju globalnih družbenih sprememb čakali 
njihov odmev tudi v Cerkvi. Med njimi so imeli številni odprta ušesa za načela 
liberalnega katolicizma.

Sliko širšega družbenega okvira časa in prostora, v katerem je živel in delal 
Anton Martin Slomšek, moramo dopolniti še z nekaterimi pojasnili.

Predmarčni čas obvladuje Metternichov absolutizem. Ne smemo si ga 
zamišljati kot nek totalitaren politični sistem, ampak bolj kot policijsko državo, 
ki so jo posebno skrbela nekatera duhovna in nacionalna gibanja, saj so vedeli, 
vsaj Metternich, da lahko ta državo resno oslabijo, če že ne uničijo. Seveda se 
niso bali Slovencev, ampak so jih zaposlovali predvsem Italijani, Nemci, Madža-
ri in Poljaki. Izjemno pomemben instrument politike je bila cenzura, ki je kon-
trolirala tisk v državi in vnašanje tujega. Kljub temu pa lahko rečemo, da je bila 
avstrijska inteligenca, in z njo tudi naša, zelo na tekočem s sodobnimi evropski-
mi duhovnimi gibanji. Poleg francoskih so jih posebno privlačila nemška, tudi 
Slomška.
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Poleg socialnega vprašanja, fevdalne družbe in stanovske ureditve države, 
pa tudi že delavstva v nekaterih tovarnah, je bil osrednji problem nacionalno 
vprašanje. Njegov pomen je silno naraščal. Država ni dopuščala, da bi se javno 
spolitiziralo, ampak ga je skušala obdržati na ravni jezikoslovja, starinoslovja, 
etnologije in delno leposlovja. Zato je to čas pisanja slovnic, sestavljanja slo-
varjev, nabiranja ljudskega blaga, odkrivanja narodov in njihove preteklosti. 
Če vse to naštevanje spravimo na skupni imenovalec, lahko ugotovimo, da je 
v ospredju ljudska kultura. Prav to pa vodi k spraševanju o položaju lastnega 
naroda. Čehi, Hrvati, Slovenci, Slovaki, Rusini, Romuni ... se začnejo spraševati o 
perspektivi lastnega kulturnega razvoja. Tovrstna vprašanja so seveda že politi-
ka, četudi tega na glas ni nihče pripravljen priznati.

Čisto na koncu tega splošnega uvoda še kratek pogled na gospodarstvo. 
Prva polovica 19. stoletja je v Evropi v znamenju industrijske revolucije, kjer 
Anglija izrablja svojo prednost. V avstrijskem cesarstvu je njen poglavitni zna-
nilec železnica. 1846. leta je Celje že povezano z Dunajem in celjski opat Slom-
šek se kot prvi slovenski škof odpelje na posvetitev z vlakom. Pri nas doživlja 
razcvet tekstilna industrija, ki na eni strani duši domačo obrt in odpira nove 
možnosti zaposlovanja v tovarnah, kjer so pripravljeni za nekatera dela zaposli-
ti tudi ženske in otroke. Nov vzpon iz obrtništva v veleindustrijo doživlja žele-
zarstvo, ki na eni strani uniči staro fužinarstvo, na drugi pa pospeši zanimanje 
za premog. Parni stroji, ki zamenjajo pogonsko vodno silo, omogočijo koncen-
tracijo industrije v mestih in s tem nastanek mestnega proletariata. Socialistične 
ideje niso bile povsem neznane tudi nekaterim posameznikom pri nas. Prine-
sli naj bi jih nekateri inženirji, ki so bili zaposleni pri gradnji železnic, še več 
pa so verjetno prispevale knjige in časopisi. Pri nas ima v tem pogledu izjemen 
pomen Tiester Lloyd.

* * *

Za razumevanje časa Slomškovega delovanja je potrebno vsaj v grobih obrisih 
opozoriti tudi na slovenske kulturne razmere. Izgradnja državne uprave je vse 
bolj krepila pomen nemškega jezika, ki je začel postajati državni jezik in je tudi 
prej užival določene privilegije v večnarodni državni skupnosti. Ta proces je bil 
posebno intenziven v petdesetih letih, v času neoabsolutizma. Predpisi so sicer 
določali, da morajo uradniki znati jezik okolja, vendar so oblasti pri zahtevah 
vztrajale bolj formalno kot vsebinsko. Nemščina je bila jezik višje kulture, šol-
stva in uprave, vse to pa je bilo dokaj oddaljeno od večine preprostega prebival-
stva. Ko se je oblast začela razraščati, je nemški jezik začel že trkati na vrata sko-
raj vsake hiše. Nove gospodarske in družbene razmere so zahtevale tudi temu 
primeren kulturni razvoj. Ta naj bi po mnenju mnogih izobražencev, celo tistih, 
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ki so se zavestno prištevali k Slovencem, potekal v dotedanjem občevalnem 
jeziku višjih socialnih razredov, kar bi konkretno pomenilo, da bi večina prebi-
valstva ostajala vse bolj neizobražena ali pa bi se morala potujčiti. Ta razkorak so 
še posebno opažali številni duhovniki, ki so pri svojem delu morali uporabljati 
jezik ljudstva. Njihova skrb za jezik je izhajala iz vsakodnevnih dušnopastirskih 
potreb in iz spoznanj, da je za boljše versko življenje vernikov nujen tudi njihov 
višji kulturni nivo. Vera vendar ne more sloneti na neizobraženosti in neznanju. 
Razmah šolstva in s tem bralne kulture je bil v mnogih ozirih nujen, čeprav se je 
večina zavedala, da to prinaša s seboj tudi določene nevarnosti. Veliki večini je 

Anton Martin Slom-
šek – vitraž (Stolnica 
Maribor)
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bilo jasno, da bodo dobre posledice nekajkrat pretehtale slabe. Izobraževanje 
ljudi je postalo tudi verska potreba in prav zato je Slomšek šolstvo tako poudar-
jal. Enostavno ni res, da se je trudila Cerkev držati ljudi čim dlje v nevednosti, saj 
ji je prav ta najbolj škodila.

Pri Slovencih, ki so živeli razdeljeni v različne dežele, le v dveh so bili večina, 
so njihove plemiške enote s stanovi bile naklonjene kulturnemu in gospodar-
skemu napredku. Slovensko kulturo so priznavali za značilnost dežele, naročali 
slovenski tisk, niso pa je bili pripravljeni zamenjati z nemško. Dežele so bile po 
njihovem mnenju dvojezične, z jasno hierarhijo jezikov in kultur. To je položaj 
dodatno zapletalo. Ne eni strani je zgledalo, da je slovenščina predvsem jezik 
nižjih slojev, na drugi pa ni bilo nikakršnih perspektiv, da bi se to spremenilo. 
Obstajal ni noben organ, ne svetni ne cerkveni, ki bi Slovence povezoval kot 
ljudstvo z enotnim jezikom. Dežele so pospeševale deželne jezike, kar je za Slo-
vence pomenilo dialekte, torej je grozilo uničenje občutka slovenske jezikovne 
sorodnosti ali enotnosti, kakršna koli je že bila. Dežele bi lahko institucionali-
zirale deželne slovenske jezike. Iz takih razmer izhajajo razne abecedne vojne. 
Zato je treba s posebno pozornostjo gledati na tiste narodnoprobudne delavce, 
ki so se zavzemali za poenotenje slovenskega jezika in njegove pisave na vseslo-
venski ravni. Pred očmi so že morali imeti jezikovno združeno Slovenijo, ne da 
bi jo s tem imenom tudi poimenovali. Slovence je v tem času še dodatno ogro-
žal ilirizem, to je jezikovnopolitično naziranje, po katerem naj bi južni Slovani 
oblikovali nek, vsaj za višje kulturne potrebe, enoten jezik. Slednje je bilo zelo 
popularno pri nekaterih Korošcih, ki jih je že ogrožalo širjenje nemškega jezika, 
ki bi se mu v perspektivi številčno močnejša jezikovna skupina lažje upirala, in 
seveda pri Štajercih, med katerimi so zlasti nekateri iz Slovenskih goric obisko-
vali varaždinsko gimnazijo. Ker je bilo hrvaško nacionalno gibanje v predmarč-
ni dobi močnejše od slovenskega, zlasti pa ni bil ogrožen položaj hrvaškega 
jezika, je to mnoge naravnost klicalo v ilirizem. Slomšek je vse to poznal, saj 
je bil v osebnih stikih in poznanstvih s takrat najvidnejšimi Slovenci. Trudil se 
je za poenotenje slovenskega knjižnega jezika in črkopisa. Verjel je v možnost 
lastnega slovenskega razvoja in tako kot Prešeren ali Bleiweis zavračal ilirizem.

Zaradi preglednosti in ožje navezave na naslov bomo Slomškovo delovanje 
razdelili v tri faze. Prvo pred marcem 1848, zadnjo po marcu 1849, vmes pa je 
revolucionarno leto ali pomlad narodov.

V prvem obdobju bo osrednja pozornost posvečena letom, ki jih je pre-
bil v Celovcu, sprva kot semeniščnik (1820−1824) in kasneje kot spiritual 
(1829−1838). Kot je znano, ga je za ljubezen do slovenskega jezika na gimnaziji 
v Celju navdušil bohem Janez Anton Zupančič, ki se je rad hvalil s svojim slo-
venskim poreklom. Gre za enega izjemnih mož naše preteklosti, ki pa za seboj 
ni pustil pisnih sledi. Ker je podobno vplival tudi na Vraza, Miklošiča in druge, 
ob pomanjkanju podrobnejših podatkov lahko samo sklepamo o njegovi izje-
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mni sugestivni moči.9 Ta ljubezen se je v nadaljevanju Slomškovega šolanja v 
Ljubljani še okrepila, saj je imel tam profesorje in sošolce, ki skupaj z njim pred-
stavljajo vrh slovenskega preporoda v prvi polovici 19. stoletja. Med njimi bi 
omenil predvsem profesorja Matevža Ravnikarja (1776−1843), ki je kot trža-
ški škof deloval zelo podobno kot Slomšek, pa ga večina Slovencev skoraj ne 
pozna.

Slomškova leta v celovškem semenišču ilustrira njegova skrb za slovenski 
jezik, saj je tam organiziral tečaje za svoje sošolce. Zbral je tudi do 40 slušateljev. 
Poudarjal je pomen ljubezni do naroda in zlasti njegovega jezika. Slomšek ni 
podpiral jezikovnega partikularizma, saj se je zavedal, da je prav ta eden izmed 
povzročiteljev potujčevanja izobraženstva in kulturnega zaostajanja. V ta čas 
sodi tudi začetek zanj izjemno pomembnega prijateljevanja s koroškim naro-
dnim buditeljem Urbanom Jarnikom, ki je prvi med Slovenci studiozno opozo-
ril na posledice germanizacije. Ta izjemni Korošec, ki je tudi izvrsten pesnik, je 
v nemškem jeziku uveljavil têrmin Slovenec. Iz Slomškovega prvega duhovni-
škega obdobja bi v našem kontekstu posebno kazalo poudariti pomen službo-
vanja v Strmcu pri Vojniku, ob župniku in dekanu Jakominiju, ki je bil začetnik 
nedeljskih šol na Štajerskem. Ob povratku v celovško semenišče, tokrat kot spi-
ritual, je znova začel skrbeti za izobraževanje domačih duhovnikov v sloven-
skem jeziku. Imel je tudi tečaj za celovške uradnike in ni slučaj, da je bil sumljiv 
kot panslavist. Kot nekakšen narodnopolitični vrh tega obdobja velja omeniti 
znameniti Slomškov govor Dolžnost svoj jezik spoštovati, ki ga je imel 29. maja 
1838, na binkoštni ponedeljek, v Možberku ali Blatogradu. Njegove besede so 
en sam izliv čustev o materinščini. Govor je poln zahtev o nujnosti ohranitve 
slovenskega jezika v tej etnično že ogroženi vasi. Po Slomšku je greh sramo-
vati se svojega jezika. Odnos do maternega jezika je v nekem smislu spravil na 
zakramentalno raven.

Kot vuzeniški dekan in kasneje kanonik ter višji šolski nadzornik se je 
posebno posvečal šolam na podeželju. Ker Društvo za izdajanje poceni in 
dobrih knjig 1845. leta ni bilo dovoljeno, je 1846. leta začel izdajati Drobtinice. 
Tiskane so bile v gajici, ki se je je oprijel že 1843. leta in s tem pripomogel k 
poenotenju pisave na Slovenskem. Tudi to dejstvo je silno pomembno, saj je 
imela dajnčica na Štajerskem precej pristašev. Njegova podpora slovničarju in 
slovaropiscu Antonu Murku je izjemnega pomena za vseslovenski razvoj.

5. julija 1846 je bil posvečen v škofa in 19. istega meseca umeščen v Št. 
Andražu. Socialno se je dvignil med najuglednejše Slovence. V svoji službi in 
časti se je pridružil velikim imenom slovenske zgodovine prve polovice 19. sto-
letja, kot so bili goriški škof Jožef Waland (1819−1834), tržaško-koprska Matej 

9 SBL IV (Ljubljana 1980–1991), 552.
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Ravnikar (1830−1845) in Jernej Legat (1846−1875), ljubljanski Anton Alojzij 
Wolf (1824−1859), ki sicer ni bil ''eifrig'' Slovenec, je pa kot malokdo razumel 
tok zgodovine, in celovški Adalbert Lidmansky (1842−1858) ter graški Roman 
Sebastian Zängerle (1824−1848). Zadnja dva nista nasprotovala Slovencem 
in jih nista ovirala, kar je bilo izjemno pomembno. Kot škofje in knezi so bili 
dejansko za dvor najpomembnejši ljudje na naših tleh in njihov glas je bil naj-
bolj upoštevan. 

* * *

Čeprav se je Slomšek popolnoma predal svoji službi, ni pozabil na svoj narod in 
njegove kulturne potrebe. Tega ne izkazujejo le Drobtinice, ampak tudi praktič-
na raba slovenskega jezika, kjer koli je bilo to mogoče.

Če skušamo oceniti prvo obdobje Slomškovega narodnobuditeljskega 
delovanja, moramo poudariti skrb za poenotenje slovenskega knjižnega jezi-
ka in pisave, kvantitativno in kvalitativno rast literature, pri čemer pa potrebe 
preprostih ljudi niso spregledane. V tem pogledu se bistveno razlikuje od Čopa 
in Prešerna. Bil je izjemno delaven in upal je, da bo družbene in gospodarske 
krize, ki so se kazale na obzorju, presegel s svojim delom na cerkvenem in kul-
turnem področju. Mogoče si je vzel premalo časa za pogled okoli sebe in ugo-
tavljanje, ali mu njegovi sobratje in ljudstvo sploh lahko sledijo. Čeprav je bil za 
oblast, ali vsaj nekatere njene člene, politično sumljiv, je vztrajal na svoji poti. Ni 
bil politični in socialni vizionar, o živem mrliču, to je fevdalizmu, se ni izjavljal, 
kapitalizem pa je med prvimi pri nas obsodil (Vbogi otrok v faberkah, Drobtinice 
1846).

Biti duhovnik gotovo ni bilo nikoli lahko, najtežje v vsej slovenski zgodovi-
ni pa predvsem v revolucionarnem letu 1848/49 in obdobju po letu 1941.

Marčna revolucija je bila antifevdalna, meščanska, ne pa protiverska, čeprav 
ima številne proticerkvene osti. Te izhajajo iz nasprotovanja dotedanjemu polo-
žaju Cerkve v fevdalni družbi in takratni državi, pojavlja se kult jožefinizma, 
nasprotovanje nekaterim, zlasti glede notranjega življenja ali zunanjega izpri-
čevanja vere, strogim redovnim skupnostim. Poleg idej o enakopravnosti ver 
se pojavljajo tudi zamisli o nacionalnih cerkvah in odpravi celibata. Časopisje, 
zlasti liberalno, ne skriva naklonjenosti protestantizmu in z veliko pozornostjo 
in naklonjenostjo piše o nemški svobodni katoliški cerkvi. Njen pojav, nekoliko 
dejavnejša je bila le v Mariboru, je povzročil v vrstah slovenskih duhovnikov, 
tudi zaradi naslanjanja na nemški nacionalizem, nesorazmerno velik strah.

Avstrijska državna uprava je neposredno po izbruhu revolucije po svoji stari 
navadi vključila Cerkev, ki naj bi pomirila državljane, in od škofov zahtevala, naj 
se duhovniki ne vmešavajo v politiko. Mišljeno je bilo seveda na stani revolu-
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cije oziroma sprememb, saj jih je sama še naprej hotela izrabljati in pogosto 
zahtevala, naj pomirjevalno delujejo zlasti na kmete. V cerkvah so morali njim 
ustrezne razlage o spremembah na Dunaju brati že 19. in 26. marca. S prižnic so 
verniki prejeli tudi navodila za volitve v frankfurtski parlament v drugi polovici 
aprila. Vsi ti pomirjevalni razglasi in druga vladna navodila so odnosom med 
Cerkvijo in verniki še dodatno škodili. V posebno težki situaciji so se znašli tisti 
duhovniki, ki so bili dotlej s kmeti bolj povezani ali pa so jih hoteli vključiti v 
narodnoprebudno gibanje.

Za prvo fazo revolucije, ki traja v deželah s slovenskim prebivalstvom neka-
ko do konca aprila, so značilni precejšnji nemiri. Oblast praktično ni delovala, 
ljudem se ni upala zameriti. Kmetje so z zemljiškimi gospodi poravnavali neka-
tere stare neporavnane račune. Če so imeli kakšne zamere do duhovnikov, so 
tudi tem povzročali težave z zastraševanji, govoricami, mačjo muziko ali s pov-
zročanjem gospodarske škode. Tako meščanski kot kmečki pristaši revolucije 
so Cerkev kot institucijo enostavno identificirali s staro oblastjo.

Tako kot večina ljudi je tudi Slomšek vedel, da bo fevdalnega družbenega 
reda in Metternichovega načina vodenja države slej ali prej konec, vendar pa ga 
je revolucija skoraj popolnoma presenetila. Podobno so bili presenečeni mnogi 
duhovniki. Glede na njene evropske dimenzije, zlasti pa napade na papeško 
državo, je bilo iz ust tako treznih ljudi kot je bil škocjanski župnik Janez Zalo-
kar, slišati javne tožbe o bližnjem koncu sveta. 

Slomška so pretresli napadi na redovnike v Gradcu in napadi kmetov na 
krajevno duhovščino. Ta je bila naenkrat skoraj povsem brez vpliva in ugleda, 
kmetje so pokazali divjost, ki je od njih ni pričakoval. Vse dotedanje ljudsko-
prosvetno delo se je kazalo, zlasti v prvih tednih revolucije, kot povsem brez-
plodno. Huje kot v njegovi, je bilo v krški, ljubljanski in sekovski škofiji, ki se je 
teden dni po revoluciji znašla še brez škofa, saj je njegov v mnogih pogledih 
graški vzornik umrl. Dejansko je bi edini škof na Štajerskem. 

Slomšek je izjemno hitro dojel socialno-politično in nacionalno dimenzijo 
marčne revolucije. Do obeh je imel velike zadržke.

Odprava fevdalizma, ki ga Slomšek ni zagovarjal, je zamajala eksistenčne 
temelje Cerkve. Kmetje so skoraj takoj in vsi prenehali izpolnjevati fevdalne 
obveznosti. Staro se je naglo rušilo, novega ni bilo na vidiku. Slomšku je bilo 
izjemno težko, kar razkriva njegovo znamenito pastirsko pismo Svetla resnica 
v zmešani svet, ki ga je izdal 2. aprila, neposredno pred veliko nočjo. Vsekakor 
je bilo to zelo hitro in pogumno, ali je bilo najpametneje, pa je drugo vprašanje. 
Zdi se, da je Slomšek še vedno podcenjeval dejanske razmere, ki so bile izredne.

V njem najprej pove, da sta obljubljena tako znižanje davkov, kar z revo-
lucijo nima neposredne zveze, kot ustava. Za oboje naj bi bili kmetje hvaležni 
vladarju in čakali, da se napovedi uresničijo, državljani pa nehvaležno in nepo-
trpežljivo razgrajajo in grozijo oblastem in graščinam. "To je strašna praska in 
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pravi punt. Puntarjem se pa ni nikoli dobro godilo in se ne bo." Nato je povrsti 
analiziral kmečke pritožbe. Strinjal se je z znižanjem davkov, ne pa s popolnim 
zavračanjem izpolnjevanja obveznosti do svetnih in cerkvenih oblasti. Ne samo 
zato, ker brez davkov sveta nikoli ne bo, ampak zato, ker kristjan mora biti pod-
ložen, ne iz strahu, ampak iz vesti. Obsoja tudi tlako, za katero pravi, da je bila 
''po enih krajih res velika in težavna''. Prepričan je, da bo zmanjšana, vendar bo 
v neki obliki ostala. Očitno je tu mislil na lokalno upravo, ki so jo dotlej vodila 
gospostva. Enak odnos ima tudi do ravnanja zemljiških gospodov do kmetov. 
Obsoja krivice, vendar tudi tu ostaja realen. ''Res je med gospodo goljufov, kakor 
med kmeti''. Tudi desetine ne zagovarja. Pove, da je sicer najstarejša obveznost, 
da izhaja iz svetega pisma, da je pa marsikje ni več. ''Dobil boš fiskus (država), 
kar ne dobi Kristus'' je njegov poduk in glede desetine zaključuje: 

Le potrpite, da vam bo desetino cesarska oblast preložila, in bodo svetli cesar 
poprej oskrbeli, kako bodo duhovniki in drugi gospodje v prihodnje živeli, ki so 
do zdaj desetine imeli. Ne bo vam sreče prineslo, da bi vaši pastirji stradali, ker bi 
jim vi ne odštevali, kar jim desetina gre, dokler desetina preklicana ne bo. Do zdaj 
še ni; zaupamo pa v kratkem, da bo preložena. Kdor si pa sam pravico dela, on je 
razbojnik, ali pa tat. 

V tem citatu spoznamo Slomška kot treznega človeka, ki kmete opozarja, 
da brez obveznosti ne bodo. Hkrati pa tudi kot skrbnega škofa, ki ga skrbi, kaj 
bo z njegovimi duhovniki, dokler ne bo vzpostavljen drugačen red. Isto misel 
razvija tudi v zvezi s svojo službo, ko polemizira s kmečkim prepričanjem: ''Škof 
lahko govorijo, ker pri nadevani mizi sedijo, se v kočiji vozijo, in ne vedo, kako 
nam ubogim kmetom je.'' Odgovarja jim, da je kmečkega porekla in da se ne 
boji slabih časov. Pove jim, da opravlja svojo službo zaradi vernikov, ne zase. 
Kmete opozarja, naj se ne upirajo. Spominja jih na strašne poledice kmečkih 
uporov 1515., 1573. in 1635. leta. Slomšek je zagovornik pravice, ''pa mora od 
Boga po višji gosposki priti''. Opozarja jih, da vedno nekdo vlada. ''Zdaj pa hoče-
jo podložniki zapovedovati in gosposko prisiliti, da bi vse po njih volji stori-
la. To je narobe svet.'' Slomšek je vedno načelno zagovarjal legitimnost oblasti. 
Tako svetne kot cerkvene. Drugače tudi ni mogel ravnati. Ima posluh za stiske 
kmeta, ne pa za njegovo revolucionarno delovanje. Podobna besedila najde-
mo tudi pri drugih ljudeh tega časa, npr. izjemno radikalnem Matiji Majarju − 
Ziljskem. Tudi ljudje, ki so bili tako predani revoluciji kot on, kmečkih nemi-
rov niso podpirali. Bili so daljnovidni. Ena skrajnost je generirala drugo, kar je 
revolucijo tudi pomagalo pokopati. Radikalizem je dajal moč konzervativcem, 
predvsem pa slabil trezne pristaše revolucije, ki so bili v večini. Za uspeh revolu-
cije in politične spremembe sta bili potrebni revolucionarna zavest in volja, ne 
pa anarhija. Zanimivo je, da je tudi Slomšek pomislil, da revolucija ogroža vero. 
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Kmete je pozval, naj potrpijo. ''Ne sovražite gosposke, ne maščujte se; sovraštvo 
in maščevanje nista od Boga, ampak sta hudičevi.'' Naj potrpijo in ne nasedajo 
podpihovalcem.10

10 Ant. Mart. Slomšeka pastirski listi, zbral in uredil Mihael Lendovšek (Celovec, 1890), 203−210.

Anton Martin Slom-
šek – vitraž (Stolnica 
Maribor)
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Kakor koli beremo to Slomškovo pastirsko pismo, ki je že ob njegovem bra-
nju povzročilo vihar in so nekateri kmetje ne le odhajali iz cerkve, ampak pone-
kod celo onemogočili branje, še hujše kritike pa je bilo deležno po II. svetovni 
vojni, moramo priznati, da je delo treznega človeka. Slomšek nikjer ne obsoja 
kmečkih zahtev, pač pa način njihovega uveljavljanja. Pastirsko pismo ni proti 
cesarju, proti njemu niso bili niti kmetje, je pa zoper kmečko nasilje. Tisto, kar 
je kmete razburjalo, so pozivi k potrpljenju, čakanju. Bili so namreč prepričani, 
da je bil cesar pripravljen že zdavnaj uresničiti kmečke zahteve, da pa to prepre-
čujejo njegovi uradniki, za katere so domnevali, da kmetom ugodne cesarske 
patente, to je zakone, celo skrivajo.

Opozoril bi rad še na občutek ogroženosti vere in cerkve. Takega mne-
nja ni bil samo Slomšek, ampak tudi nekateri drugi duhovniki, ki so bili veliki 
racionalisti in prijatelji kmetov. Med njimi naj še enkrat omenim lavantinskega 
škofa Janeza Zalokarja, župnika iz Škocjana pri Novem mestu. Neverjetno je 
naše duhovnike razburil tudi pojav nemške svobodne katoliške cerkve, saj so 
v njej videli nov poskus poluteranjenja našega ozemlja. Razen v Mariboru niso 
nikjer konkretno poskušali s svojo dejavnostjo. Zdi se, da je ta pretiran strah 
pristen in nam s tem samo še dodatno slika težak položaj Cerkve in duhov-
nikov v takratni družbi. Bili so silno negotovi glede svoje in institucionalne 
prihodnosti.

Naj na tem mestu omenim še eno pastirsko pismo, ki ga je škof Slomšek 
poslal svojim vernikom 15. decembra 1848. Posvečeno je zamenjavi na pre-
stolu, ko je v začetku decembra 1848 bolehnega Ferdinanda zamenjal mladi 
Franc Jožef. Med kmeti je nastopilo precejšnje razburjenje, saj so se bali, da bo 
vladar preklical septembra potrjeno odpravo fevdalizma. Slomšek je prvo tre-
tjino pastirskega pisma izrabil zato, da je vernikom pojasnil dogajanje v Italiji 
oziroma Rimu, ki je papeža prisililo, da se je umaknil v Gaeto v neapeljskem 
kraljestvu. Seveda je polno obsodb revolucije in italijanske še posebno. Kaj 
drugega od škofa tudi ni pričakovati. Glede mladega cesarja zahteva Slomšek 
izkazovanje spoštovanja, zaupanja in pokorščine. Kmetom zagotavlja, da novi 
cesar potrjuje spremembe, ki so nastale pod Ferdinandom, ki (so) ''svoje ljube 
podložnike osvobodili, Slovence Nemcem kakor vse druge narode enako pov-
zdignili, posebno pa kmetom butaro polajšati sklenili, jih stari oblasti domače 
(gruntne) gosposke izsneli''. Zdi se, da sta Slomšku odprava fevdalizma in raz-
glašena enakopravnost narodov enakovredni kategoriji. ''Mož beseda so, lehko 
se zanašamo, de se bo vsem zgodilo, kar je prav.'' V nadaljevanju jih opozarja, 
naj ne bodo naivni, saj bodo davki in razne težave še naprej. Naj ne nasedajo 
podpihovalcem in šuntarjem. Obveznosti do države naj izpolnujejo. Nove pra-
vice prinašajo nove dolžnosti. Ob tem jih posebno opozarja na volitev ustre-
znih poslancev, ki so ''cesarju v pomoč''. Drugačni ''cesarja in njih namestnike 
le motijo''. Kot vidimo, Slomšek ni spremenil svojih legitimnih načel, še vedno 
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vztraja v suverenosti vladarja, ne ljudstva. V tem pogledu je nedvomno kon-
zervativen in tega ne prikriva. Posebno je vernike opozoril še na nevarnosti, ki 
jih prinašata svoboda tiska in govora. Ob tem naj dodamo, da je bil glede teh 
ustavnih pravic Slomšek zelo pragmatičen. Že 19. aprila je prijatelju Mihaelu 
Stojanu zapisal, da je verski časopis, tednik ali mesečnik postal potreba. O tem 
je kontaktiral s celjskim opatom Voduškom, ki mu pa ni mogel predlagati ure-
dnika. Upal je, da bodo kaj takega spočeli v Ljubljani, saj naj bi bil cerkveni časo-
pis nujnejši in koristnejši kot politični. Silno je bil vesel, ko sta v Ljubljani sredi 
leta začela izhajati Ljubljanski cerkveni časopis in Laibacher Kirchenzeitung. 
Bil je njun zvest dopisovalec. V bistvu je pokazal nemalo političnega instinkta. 
Sprejemal je realnost, boj mnenj, svobodo tiska, opozarjal pa je na možnosti in 
verjetnosti zlorab.11

Med pridobitvami revolucije je Slomšek na drugem mestu označil ena-
kopravnost narodov, saj so cesar ''Slovence Nemcem kakor vse druge narode 
enako povzdignili''. Seveda se je zavedal, da je to ustavno načelo, praksa pa 
drugačna, vendar se mu je zdelo vredno takoj za odpravo fevdalizma postaviti 
nacionalno vprašanje. To je bilo tisto, kar je Avstrijo na koncu razbilo in zato 
nekateri menijo, da je bila leta 1848 zadnja možnost, da bi jo rešili in cesarstvo 
ohranili.

Vse naše dosedanje razpravljenje je namenjeno utemeljevanju, kako je 
Slomšek povezoval ljubezen do naroda z zvestobo Cerkvi. V bistvu enači vero 
in narodno pripadnost, narodna zavest mu je tudi oblika iskrene pripadnosti 
Cerkvi. Slomškova veličina je v dejanjih, ki jih je on opravil, drugi pa ne. Čeprav 
mu to vsi priznavajo, pa pogosto radi citirajo njegove kritične misli na račun 
celovškega kaplana Matije Majarja. Ta se je v Celovcu in po Koroškem strastno 
boril proti volitvam v vsenemški frankfurtski parlament in sestavil v začetku 
aprila posebno peticijo, ki jo je poslal okrog v podpisovanje ter bil zaradi tega 
kazensko prestavljen na Sv. Višarje. Dejansko je bil proti njemu velik odpor, saj 
je bil med njegovimi tožniki koroški Slovenec. Tudi preselitev ni bila tako slaba 
in škof mu kot Slovencu ni bil sovražen, saj je bil prestavljen v najbolj zahodno 
slovensko faro, ne v nemške kraje, kar bi se kaj lahko zgodilo.

Po vsem tem, kar je bilo povedano o Slomškovi narodni zavesti in social-
nem čutu, bi pričakovali, da bo marčno revolucijo navdušeno pozdravil. Treba 
je poudariti, da dogodki na Dunaju niso razglašali pomladi narodov, pač pa 
tisto, kar jih je spremljalo v Pragi in Pešti. Za Slomška je spremljalo začetek 
revolucije preveč nasilja in anarhije, da bi jo lahko naklonjeno sprejel. ''Počasi 
dobra trava raste'', je njegova znana misel. Kot je znano, je bil pri nas najhitrejši 
z izražanjem revolucionarnih pričakovanj v narodnem smislu celovški kaplan 

11 Prav tam, 210−217.
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in Slomškov prijatelj Matija Majar. 19. aprila je o njegovem početju zapisal 
silno pogosto citiran stavek: ''Das übertriebene Treiben des überspanten Mayrs 
erregt hier in Kärnten allgemeine Indignation; es nimmt von uns Niemand 
Antheil an dieser Agitation.'' Ogorčenosti si Slomšek ni izmislil, jo le konsta-
tira, hujša je druga misel, saj pove, da ne uživa njegove podpore. Zaradi tega 
mora biti vedno citirana cela misel. V nadaljevanju je namreč še pripisal: ''Wir 
wollen Oestr. Slowenen bleiben, ohne zum deutschen Bund – noch zum Kro-
athenthum zu gehören. Unsere Petitionen wollen wir zu einer gelegenen Zeit 
machen.''12 Nekaj podobnega je zapisal tudi celjskemu opatu Vodušku 6. aprila, 
ko je podpisovanje brez ovinkarjenja odsvetoval.13 Cerkev in zlasti semenišče 
je hotel kar najdlje obdržati izven politike, kar mu je prineslo nekaj konfliktov, 
zlasti s semeniščniki. Nedvomno je prejel tudi navodila, kako naj Cerkev pomir-
ja prebivalstvo. Kljub temu pa je v tem času imel že izdelana jasna stališča, saj 
sporoča povsem nedvoumno: ''Ne Frankfurt, ne Zagreb, ampak Dunaj.'' Kot je 
znano, Slomšek ilirizma ni sprejemal, ne kulturnega in ne političnega. Takšne 
zahteve so ga tako razburjale, da jim je 4. oktobra namenil posebno pastirsko 
pismo.14 Slomšek je bil očitno že prej avstroslavist in je napredek avstrijskih Slo-
vanov pričakoval le od habsburške monarhije. Kot je znano, je takšno stališče 
sprejela tudi dunajska Slovenija, ki je v začetku maja izdala znamenito peticijo, 
ki jo je podpisalo več tisoč Slovencev. Njegov miselni preobrat glede podpiso-
vanja peticije in postavljanja slovenskih narodnih zahtev v javnost spoznamo 
iz pisma prijatelju Vodušku, 2. junija 1848. V njem najprej preberemo, da ga iz 
Celja označujejo v dunajskih časopisih kot voditelja Slovencev, njegova prijate-
lja in duhovna sobrata Voduška in Žužo iz Laškega pa kot prva pomočnika. Ni 
jasno, kaj ga je bolj razburjalo, napadi na vero ali na Slovence. Zapisal je namreč: 
''Tako se ne da višej v miri živeti; svete vojske oprijeti se mormo. Ali se bomo 
Nemcov ali Slovencov deržali? Le Slovencov, kar je prav. Nemci nam žugajo 
materno kerv popiti, nas pa tudi ob sveto vero pripraviti.'' In nekoliko nižje 
je dal v istem pismu silno pomembno navodilo: ''Ne poznam sicer na tenko, 
kake podpisila Slovjani po vaših krajih jišejo; ako pa ni kaj očitno nevarniga, le 
podpisujte ino pomagajte, pa varno.''15 V mislih je imel namreč prav to peticijo 
in številni njegovi duhovniki, tudi Vodušek, so jo podpisali. To je nedvomno 
izjemen obrat od tistega, ko je zavrnil Majarjevo akcijo in podprl dunajsko. Iz 
gornjih dejstev vidimo, da se je bil Slomšek sposoben politično silno hitro učiti, 

12 Fran Kovačič (ur.) "I. Slomšekova pisma", v: Arhiv za zgodovino in narodopisje I., ur. Avgust Pirjevec in 
Fran Kovačič (Maribor, 1930–1932), 73−74. Pismo je v knjigi ali pa v originalu napačno datirano.

13 Prav tam, 104−105.
14 "O samskem stanu duhovnikov", v: Ant. Mart. Slomšeka pastirski listi, 132−144.
15 ''Slomšekova pisma'', v: Arhiv za zgodovino in narodopisje I., ur. Avgust Pirjevec in Fran Kovačič 

(Maribor 1930–1932), 108.
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ni pa bil pripravljen opustiti osnovnih načel, ki jih določa katoliški nauk. Vpra-
šanje, ali je bil prej Slovenec ali katoličan, tu ne more biti postavljeno, zanj je to 
neločljivo. Seveda pa mu je glede slovenstva najpomembnejši jezik. Ohraniti 
jezik in mu zagotoviti ustrezne pravice v javnosti, je bilo za mnoge Slovence leta 
1848 osrednje vprašanje, pomembnejše od Združene Slovenije. Tako je mislil 
tudi Andrej Einspieler, oče koroških Slovencev, tako je mislil Janez Bleiweis in 
mnogi drugi. Ta del razmišljanja lahko sklenemo z ugotovitvijo: Slomšek je poli-
tične spremembe pričakoval, ne pa revolucije, ki je ni nikoli sprejel in jo je kot 
način političnega boja odklanjal.

Slomšek je bil tudi član Slovenskega društva v Ljubljani, ali je bil tudi graške 
Slovenije, ne vemo. Izključiti tega povsem ne moremo, še zlasti, ker sta bila z 
Jožefom Muršcem velika prijatelja. Povezovalo ju je tudi medsebojno spošto-
vanje. V zvezi s tem se naj dotaknem znamenitega pisma Janezu Bleiweisu 8. 
decembra 1848, ki je v historični literaturi tudi pogosto zlorabljeno. V njem 
med drugim pravi: 

Počasin sim ino se prenagliti v sedanjih časih bojim. Kdor se prenagli se lahko 
prekucne. Hvala Vam, dragi gospod Joanez! De naše iskrine mlade domorodce 
skerbno tažite, da se ne prehitijo. Le po malim dobro trava raste. Bodite oče svo-
jim mladim tovaršam kakor ste jim bili; kjer ste vi, tam se ni bati prekucij;16 

To je nedvomno izjava zrelega moža, konzervativna, ne pa nasprotna času. 
Nastala je po dunajski oktobrski vstaji, ki je avstrijski Slovani, razen redkih 
izjem, niso podprli. Takšno izjavo je potrebno sprejeti v kontekstu takratnih 
razmer, ko je jasno, da je revolucije konec in da je treba reševati, kar se rešiti da.

* * *

Ostane nam še zadnje vprašanje, prenos škofije iz Št. Andraža v Maribor. O tem 
vsi Slovenci toliko “vemo”, da bi bilo nesmiselno kaj dodajati, čeprav zadeva ni 
tako enostavna. To vedenje ali bolje kar prepričanje je tako močno, da bi bilo 
njegovo spreminjanje podobno prepričevanju, da je pri nas krščanstvo starejše 
od 1250 let. Tovrstni poskusi, gre pa za zgodovinsko resnico, so tudi znotraj 
cerkvenih krogov skoraj popolnoma neuspešni. Zato naj le ponovno opozorim 
na že navedeno misel, ki jo je zapisal pokojni profesor Sergij Vilfan. V zvezi s 
tem bi dodal, da je, kljub več kot petdesetletni predzgodovini teh prizadevanj, 
to dejanje povezano tudi z revolucijo 1848/49. Kot je znano, je ustavni odsek 

16 Prav tam, 310.
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takratnega avstrijskega parlamenta skušal reševati nacionalno vprašanje v okvi-
ru ohranitve nekdanjih dežel, vendar tudi z ustvarjanjem novih okrožij, ki naj 
kar najbolj upoštevajo nacionalne meje. Porevolucionarna Avstrija je to nače-
lo v primeru Štajerske upoštevala in prav meje novega mariborskega okrožja 
so pomagale, ob velikih Slomškovih prizadevanjih, to mejo upoštevati tudi pri 
škofijski. Anton Martin Slomšek je kot velika zgodovinska osebnost, z izjemnim 
političnim talentom, pa tudi ob dobrih odnosih s salzburškim kardinalom, videl 
možnost, ki se je po smrti graškega škofa in ob pomladi narodov znova odpr-
la, in jo s sebi lastno energijo uresničil. Vsekakor pa pri naštevanju Slomškovih 
zaslug nikakor ne gre postavljati na prvo mesto prenosa škofijskega sedeža in 
Št. Andraža v Maribor. Veliko pomembnejše je njegovo kulturno delovanje.17 
Predvsem bi omenil delo za poenotenje slovenskega knjižnega jezika in pisave. 
Iz trditve ''Slovenec je Kranjec, Korošec kakor Štajerec"18 je izpeljal zahteve "po 
eni hiši, enemu rodu, enemu slovenstvu in enemu govoru'', kar je že neka sto-
pnja Združene Slovenije, in to leta 1821!19 K temu je težil tudi v vseh kasnejših 
letih. Kot njegovo naslednje veliko dejanje bi omenil skrb za šole, tudi nedelj-
ske. Naučiti Slovence kot narod, ne le njegovo elito, brati in misliti, je bil njegov 
veliki cilj. Na osnovi enotnega jezika in razširjenega znanja branja je nato lahko 
zrasla Mohorjeva družba. Ne smemo pozabiti, da je imela zaradi konkordata 
takratna Cerkev izjemne možnosti za vpeljevanje slovenskega jezika v ljudske 
šole. Vse zgoraj našteto pa daje smisel preselitvi škofijskega sedeža. Brez ome-
njenih preddel bi bilo zadnje brez koristi za ves slovenski narod. Najmanj, kar 
moramo v tem letu storiti, pa je, da zavrnemo govorjenje o tem, da je Slomšek 
razmejeval Avstrijo s svojo kasnejšo južno sosedo, pa naj bo to Jugoslavija ali 
Slovenija. Te trditve so potrebovali v nekdanji ''Jugi'', zato so se jugonostalgiki 
po slovenski osamosvojitvi polastili generala Maistra, kar danes s slovenskega 
in evropskega vidika ni potrebno. Ne nazadnje pa bi veljalo večkrat upoštevati 
še velik prispevek Antona Martina Slomška pri oblikovanju odnosov med ver-
niki in Cerkvijo na Slovenskem. Če smo v uvodnem delu ugotavljali, da so bili 
odnosi med župniki in višjo duhovščino mnogokrat tudi slabi, pa se je to v drugi 
polovici 19. stoletja bistveno spremenilo. ''Duhovščina je bila (pri Slovencih) − 
drugače kot drugod v Avstriji − ožje povezana s širokimi ljudskimi sloji, in niti 
višji kler tukaj ni izvzet, če pomislimo le na lavantinskega škofa Slomška, ki je 
bil na drugi strani še izrazit predstavnik že omenjenih 'starih sil' in restavracij-
skega katolicizma,'' ugotavlja dober poznavalec slovenskih političnih razmer 

17 Jože Pogačnik, Kulturni pomen Slomškovega dela (Maribor, 1991).
18 Prav tam, 48.
19 Prav tam.
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dr. Walter Lukan.20 K takim razmeram ni prispeval s socialno demagogijo in z 
iskanjem priljubljenosti za vsako ceno, ampak s predanim služenjem Cerkvi in 
narodu, ''svetli Resnici v zmešanem svetu'', pri čemer pa se ni izogibal sporom 
in hudim konfliktom ne z duhovnimi sobrati ne z verniki, kot tudi ne s prevla-
dujočim javnim mnenjem.

Sklenimo to obravnavo s citati iz Slomškovega članka Narodnost, zname-
nje naše dobe, objavljenega v Laibacher Kirchenzeitung 1848. leta.

Najčistejših čustev človeških in najlepših eno je naklonjenost do jezika mater-
nega / .../ Ljubezen do svojega naroda more in mora biti eden najdragocenejših 
biserov u čednostnem vencu vsakega moža.
Toda leti blagi čuti narodnostni tergajo se s pretiravanjem iz naravne uveze z dru-
gimi narodi, krivijo in pačijo se, stavljajo na laž, gonijo do krivičnega prenapetega 
narodnega ponosa, ter so ljudje pripravljeni temu maliku darovati celo svojo vero 
in vest, ker ga imajo za najvišo postavo vsega mišljenja in čutenja, vsega djanja 
in nehanja svojega ... Važno in primerno prašanje za katoličana je torej: kako se 
imamo vesti, da bi nam ne bilo treba teh najblažih čutov svojih zatajiti in svojemu 
narodu izneveriti se, pa tudi da u pagansko mišljenje in ravnanje ne zagazimo?
Edino pravi razloček med resnično, kerščansko ljubeznijo do svojega naroda in 
med puntarskim, paganskim nacijonalizmom je tale, da vsaka istinita ljubav ono 
isto čustvo tudi pri drugih narodih dopušča, jih spoštuje in časti / .../

To je popotnica škofa Antona Martina Slomška, nadvse vernega in nadvse 
Slovenca, popolnoma predanega narodu in Cerkvi, v 21. stoletje.

20 Walter Lukan, ''Socialni katolicizem v Avstriji in pri Slovencih v drugi polovici 19. stoletja'', v: Missijev 
simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj (Celje, 1988), 115
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Stane Granda

ANTON MARTIN SLOMŠEK: BETWEEN LOYALTY TO NATION 
AND TO THE CHURCH

SUMMARY

Previous studies of Slovenian history in the first half of the 19th century or, more 
precisely, until the beginning of the constitutional era, to a large extent revolve 
around important personalities of our literary past, from Valentin Vodnik to 
France Prešeren. The antitheses of the latter include Ivan Vesel Koseski and 
Janez Bleiweis, which is a somewhat distorted picture. As the role of Bleiweis 
as Editor of Kmetijske in rokodelske novice (Farmers' and Handicraftsmen's 
Gazette) grew, he was not in conflict with Prešern and they were not rivals. 
Let us add to this that we too often forget the ephemeral but vital role of the 
Slovene language scholar Janez Nepomuk Primic, the Carinthian poet Urban 
Jarnik, Matija Majar, Jožef Muršec and others. From the point of view of cultural 
history, it is impossible to ignore Jernej Kopitar and Fran Miklošič.

Although in Metternich's time literary engagement represented a very 
important part of political life, the main political weight in the pre-March era 
lay on those persons in which the court had particular faith, such as the bish-
ops Matej Ravnikar of the Trieste-Koper diocese, Jožef Walland of the Gorizia 
diocese, Anton Alojzij Wolf of the Ljubljana diocese, Adalbert Lidmansky of the 
Krško diocese, and Roman Sebastian Zängerle of the Seckau diocese. Only the 
first two can be considered Slovenian. Wolf understood the trend of the nation-
al-political situation, while the Krško and Seckau bishops did not oppose the 
Slovenes, which was very significant.

Slomšek joined this generation of bishops relatively late. However, he had 
already been in an exposed position in the Klagenfurt theological seminary, in 
particular as its formation director. He was active among his spiritual brethren 
in a decidedly national-political sense as early as the 1820s. He understood this 
as a strong basis for religion, whose level among the compatriots needed to be 
suitably augmented. In him, we see a man of a somewhat double nature. As a 
national worker he was decidedly an enlightened person; as a priest, he waited 
for appropriate social and political change but did not do much to accelerate it. 
He had a distinct ear for workers' social issues and was aware of the inhumane 
character of early capitalism. He was no doubt influenced by the formation of 
the German free Catholic Church, which he feared would lead to a new Refor-
mation. Even though he was mistaken about that, he was put off by its reliance 
on German nationalism.
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Slomšek's inauguration as bishop no doubt interfered with some of his con-
crete plans; however, he was now able to implement others, which he could 
not have done without obtaining a senior position in the Church. One of those 
plans was no doubt the transfer of the diocese seat from Št. Andraž in Carinthia 
to Maribor and an almost complete unification of the Styrian Slovenes under 
one diocese. In this way he brought to fruit an idea approximately 80 years old. It 
is known how much he strived to unify all Slovenes from that area, to the last vil-
lage. This national policy of his rested on a belief that the Slovene language was 
sent from God, and needed to be respected, appreciated and preserved as such.

Despite the famous observation by France Kidrič, who declared him the 
most important Slovenian priest after Cyril and Methodius, Anton Martin 
Slomšek was never well accepted in Slovenian liberal historiography. His main 
sin was that he was a decided and uncompromising Catholic, a priest and more-
over a bishop, which in itself for many was close to a criminal position and role 
in Slovenian history. It was in particular after World War II that a competition 
began as to who would find more negative aspects in him. These accusations 
were mostly based on his famous pastoral from April 1848, The Holy Truth for 
the Crazy World (Sveta resnica v zmešani svet), which was interpreted out of 
its time, space and situational context. The second often cited reproach comes 
from the letter to Janez Bleiweis, in which he stated that they need not fear 
any revolution while he was there. More recently, some have tried to portray 
him, mostly out of ideological prejudice, as the worst oppressor of women. This 
gained particular weight during the era of "women studies" in Slovenia. Since 
these facts were manifestly contrary to the historical ones and were particu-
larly damaging to fundamental Slovenian interests, he was "rehabilitated" with 
a praise for having completed the Slovenian national border and the transfer of 
the diocese seat and was thus indirectly promoted to a founder of the Yugoslav 
border, an initiator of the University of Maribor, an architect of the importance 
and role of Maribor in Slovenian Styria. This last is no doubt correct because 
he tipped the scales to the detriment of Celje and Ptuj; the rest was not his 
intention but only became the consequence of historical developments about 
which he knew nothing. Slomšek no doubt supported a United Slovenia; he 
can even be considered as one of the fathers of this idea. Despite this, his work 
and its consequences should not be over-politicized, because he was first and 
foremost a Slovenian priest and bishop. Particularly because of the former, he 
was also a national-cultural worker. For this reason, he cannot be considered 
outside the political context; however, the hierarchy of his values must be clear 
and unequivocal. For Slomšek, Slovenehood was an integral part of Slovene 
Catholicism, which he understood as a profound and sincere religion on the 
basis of a cultivated mother tongue and self-confident, educated believers. 
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Izvleček:
Neoabsolutistični režim je poskušal stabilizirati notranjepolitične razmere s 
kombinacijo politične represije in premišljenih reformnih ukrepov. Veliko po-
zornost je namenjal modernizaciji gospodarstva, ki naj bi prinesla splošno bla-
ginjo državljanom. Toda njegovi ukrepi (opuščanje protekcionizma, zemljiška 
odveza, investicije v železniško infrastrukturo) so koristili le majhnemu delu 
gospodarsko aktivnega prebivalstva. Režim je sicer poskušal vzbujati ekonom-
ski optimizem, toda gospodarske razmere se niso in niso hotele izboljšati. Kot 
kažejo poročila o (političnem) razpoloženju ljudstva, ki so jih skrbno beleži-
li okrajni in mestni uradi, so bile neugodne gospodarske in socialne razmere 
glavni razlog za nezadovoljstvo prebivalstva z režimom. Zanimivo je, da se v 
nobenem poročilu ne omenja nacionalna problematika.
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Po zmagi nad revolucijo na Ogrskem in v Italiji avgusta 1849 je Schwarzen-
bergova vlada poskušala stabilizirati notranjepolitične razmere s kombinaci-
jo politične represije in premišljenih reformnih ukrepov. V obdobju 1849/50 
so vzpostavili moderno upravno in sodno organizacijo, izvedli volitve v nove 
politične občine (1850) in modernizirali srednje in visoko šolstvo. Vzpore-
dno z reformami je režim postopoma izničil večino demokratičnih pridobitev 
revolucije. Konec leta 1851 je z dvema silvestrskima patentoma ukinila ''papir-
nato'' oktroirano ustavo in zakon o pravicah državljanov iz marca 1849.1 V 
naslednjem letu je do skrajnosti zožila prostor javnega političnega delovanja. Z 
novelo h kazenskemu zakoniku z dne 27. maja 1852 je vlada zaostrila kazni za 
politične delikte.2 Z novim društvenim zakonom je 26. novembra 1852 onemo-
gočila obstoj in delovanje čistih političnih društev,3 z novim ''tiskovnim redom'' 
pa je 27. maja 1852 znova uveljavila sistem preventivne cenzure, kakršno so 
poznali v predmarčnem obdobju.4 

Stebri režima

Neoabsolutistični režim, ki ga je po Schwarzenbergovi smrti poosebljal notra-
nji minister Alexander Bach, se je v želji po čim prejšnji stabilizaciji notranjih 
razmer – po mnenju Adolpha Fischhofa – oprl na ''ein stehendes Heer von 
Soldaten, ein sitzendes Heer von Beamten, ein kniendes Heer von Priestern 
und ein schleichendes Heer von Denunzianten''.5 Vloga, ki jo je režim namenil 
vojski, je bila posledica še vedno kritičnih razmer v nekaterih večjih mestih in 
posameznih deželah. Na Dunaju, v Pragi in v Gradcu, ki jih je leta 1848 najbolj 
zajela revolucionarna vročica, je vladalo obsedno stanje do 1. septembra 1853. 
Na Ogrskem, v Banatu, Galiciji in Lombardiji-Benečiji je vojska ohranila neo-
mejeno oblast vse do maja 1854, na Sedmograškem celo do 15. decembra 1854. 
Vojski je v boju zoper ''notranjega sovražnika'' pomagala januarja 1850 ustano-
vljena žandarmerija, ki jo je vodil general Johann Kempen von Fichtenstamm. 
V njegovih rokah se je skoncentrirala vsa policijska oblast v državi. Mož, ki si je 

1 Edmund Bernatzik, Die österreichischen Verfassungsgesetze mit Erläuterungen (Wien, 1911), 208–
210.

2 Občni Deržavni zakonik in vladni list Avstrijanskega cesarstva, XXXVI. del, št. 119, cesarski patent 27. 
maja 1852.

3 Peter Vodopivec, ''O narodnem in političnem organiziranju (1848–1918)'', v: Društvena in klubska 
kultura v Sloveniji, ur. Alja Brglez in Barbara Vogrinec (Ljubljana, 2004), 23.

4 Občni Deržavni zakonik in vladni list Avstrijanskega cesarstva, XXXVI. del, št. 122, cesarski patent 27. 
maja 1852; Richard Kohnen, Pressepolitik des Deutschen Bundes : Methoden staatlicher Pressepolitik 
nach der Revolution von 1848 (Tübingen, 1995), 99–100.

5 Adolph Fischhof, Österreich und die Bürgschaften seines Bestandes : Politische Studie (Wien, 1869), 
172.
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dovolil celo kontroliranje ministrov in visokih cerkvenih dostojanstvenikov, je 
popolnoma onemogočil vsakršno politično delovanje.6 

Drugi steber režima je bil hierarhično razčlenjeni in centralno vodeni biro-
kratski aparat, ki se je v nekaj letih po revoluciji povečal za šestkrat. Birokra-
cija ni bila le posredovalka absolutistične volje cesarja na terenu, ampak tudi 
nosilka modernizacijskih prizadevanj režima. Da bi zagotovil nemoteno delo-
vanje države na celotnem območju monarhije, se je notranji minister odločil 
za posebno kadrovsko politiko. Na Ogrskem so vse višje in srednje uradniške 
funkcije zasedli češki uradniki, na Hrvaško pa je poslal množico Slovencev in 
Čehov.7 Del uradnikov, ki se jih je zaradi uradniških uniform med ljudmi oprijel 
vzdevek ''Bachovi huzarji'', se je spremenil v zveste izvrševalce ukazov Dunaja in 
nekateri tudi v izvajalce politike nacionalnega zatiranja.

Tretji steber režima je kmalu postala katoliška cerkev. Potem ko se je že 
v času Schwarzenbergove vlade izvila iz jožefinskega primeža (1850), je dal 
avstrijski episkopat vladi jasno vedeti, da je cerkev pripravljena pomagati državi 
pri utrditvi njenih temeljev. Pod vplivom sekavskega škofa Othmarja Rauscherja 
in ministra za uk in bogočastje grofa Lea Thuna je cesar že sredi leta 1852 pristal 
na sistemsko ureditev odnosov s svetim sedežem. Po dolgotrajnih pogajanjih, 
ki so s presledki trajala od januarja 1853 do poletja 1855, so na cesarjev rojstni 
dan 18. avgusta 1855 slovesno razglasili konkordatno pogodbo.8 Konkordat 
cerkvi ni dajal le popolnega nadzora nad osnovnim šolstvom, ampak tudi nad 
institutom zakonske zveze. S konkordatno pogodbo so namreč suspendirali v 
drugem poglavju Občega državljanskega zakonika (1811) vsebovano poročno 
zakonodajo in jo nadomestili z novo, ki je bazirala na kanonskem pravu.9 

Ekonomska politika

V želji po notranji in zunanji stabilizaciji je režim namenil izjemno pozornost 
gospodarstvu. V skladu z zunanjepolitičnimi cilji monarhije se je že Schwar-
zenbergova vlada, kljub odporu konservativcev, odločila za liberalizacijo trgo-
vinske politike. Trgovinski minister baron Karl Ludwig Bruck (1798–1860), 

6 Viktor Bibl, Der Zerfall Österreichs : Von Revolution zu Revolution (Wien–Berlin–Leipzig–München, 
1924), 230–231. 

7 Petar Korunić, Jugoslovenska ideologija u hrvatskoj i slovenskoj politici : Hrvatsko-slovenski politički 
odnosi 1848–1870 (Zagreb, 1986), 186–194; Irena Gantar Godina, ''Slovenski izobraženci na 
Hrvaškem od 1850 do 1860'', Dve domovini 20 (2004): 77–94.

8 Vgl. Peter Leisching, ''Die römisch-katholische Kirche in Cisleithanien'', v: Die Habsburgermonarchie 
1848–1918, Band IV : Die Konfessionen, hg. von Adam Wandruszka und Peter Urbanitsch (Wien, 
1985). 

9 Janez Cvirn, Boj za sveti zakon. Prizadevanja za reformo poročnega prava od konca 18. stoletja do 
druge svetovne vojne (Zbirka Zgodovinskega časopisa 30) (Ljubljana, 2005), 22.
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ustanovitelj tržaškega Lloyda, si je od samega začetka prizadeval za vstop celo-
tne monarhije v Nemško (carinsko) zvezo in ustanovitev velikega, 70 milijo-
nov prebivalcev obsegajočega gospodarskega prostora v Srednji Evropi, ki bi se 
raztezal od Baltika do Jadrana.10 Pomemben korak pri realizaciji tega načrta je 
bila odprava carinske meje med Avstrijo in Ogrsko (1. julij 1851), ki je iz celo-
tne monarhije ustvarila enotno carinsko območje. Z novimi carinskimi tarifami 
(1852) in trgovinsko pogodbo z nemško carinsko zvezo (1853), ki je začela 
veljati z letom 1854, se je vlada odmikala od tradicionalne protekcionistične 
politike in prehajala na svobodno trgovino.11 Uspela je ustvariti pravni okvir 
''für einen sich auf privatwirtschaftlicher Basis vollziehenden wirtschaftlichen 
Aufschwung des Vielvölkerreiches''.12 

H gospodarski modernizaciji pa je bila usmerjena tudi vrsta drugih ukre-
pov. V scenariju oživitve avstrijskega gospodarstva (industrijske rasti) je imela 
pomembno vlogo čim hitrejša izvedba zemljiške odveze. Na osnovi patenta z 
dne 4. marca 1849 in ministrskih odredb iz septembra 1849 so ob koncu leta 
1849 povsod oblikovali posebne (deželne in okrajne) zemljiškoodvezne komi-
sije, ki so v naslednjih letih preverile vsa stara bremena in služnosti in določile 
višino odškodnin. (Na Kranjskem so z delom končali decembra 1853, v pre-
ostalih deželah pa se je delo zemljiškoodveznih komisij zavleklo v leto 1854 
in celo 1855).13 Z zakonom o servitutih je vlada 5. julija 1853 poskušala rešiti 
še zadnja ''sporna'' vprašanja glede služnostnih pravic med nekdanjimi zemlji-
škimi gospodi in kmeti.14 Finančna ministra Baumgartner in za njim (1855) 
Bruck sta si prizadevala, da bi z varčevalno politiko znižala deficit, stabilizira-
la valuto in izničila previsoko srebrno ažijo, ki je leta 1854 znašala kar 27,85 
%.15 Predvsem pa je vlada namenila veliko pozornost izgradnji železnic, ki so 
v resnici postale ''vodilni sektor'' avstrijskega gospodarstva.16 Od leta 1854, ko 
se je vlada odločila za privatizacijo (dotlej večinoma državnih) železnic, do 
konca leta 1858, ko so železnice skoraj v celoti prešle v roke pretežno tujega 

10 Heinrich Lutz, Zwischen Habsburg und Preußen : Deutschland 1815–1866 (Berlin, 1998), 362.
11 Prim. Klaus Koch, ''Österreich und der Deutsche Zollverein (1848–1871)'', v: Die Habsburgermonarchie 

1848–1918, Band VI/1., hg. von Adam Wandruszka und Peter Urbanitsch (Wien, 1989), 539–547.
12 Herbert Matis, ''Leitlinien der österreichischen Wirtschaftspolitik 1848–1918'', v: Die Habsburger-

monarchie 1848–1918, Band I : Die Wirtschaftliche Entwicklung, hg. von Alois Brusatti (Wien, 1973), 
31.

13 Anton Krošl, Zemljiška odveza na Kranjskem (Ljubljana, 1941), 41 sl; Jože Maček, Na zemlji domači : 
Kratka zgodovina slovenskega kmečkega stanu (Celje, 2007), 267 (dalje: Maček, Na zemlji domači).

14 Grafenauer, ''Gospodarski obrat kmetije'', v: Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev : 
Zgodovina agrarnih panog, I. zvezek, ur. Pavle Blaznik, Bogo Grafenauer in Sergij Vilfan (Ljubljana, 
1970), 632 (dalje: Grafenauer, ''Gospodarski obrat kmetije''). 

15 Andrej Pančur, V pričakovanju stabilnega denarnega sistema (Celje, 2003), 134 (dalje: Pančur, V 
pričakovanju).

16 David F. Good, Der wirtschaftliche Aufstieg des Habsburgerreiches 1750–1914 (Wien–Köln–Graz, 
1986), 80 (dalje: Good, Der Wirtschaftliche Aufstieg).
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zasebnega kapitala, je dolžina železniških prog v Cislajtaniji narasla od 1300 na 
3000 km in na Ogrskem od 200 na 1700 km.17 Velike investicije v železniško 
infrastrukturo so spodbudno vplivale na razvoj gradbeništva, železarstva, pre-
mogovništva in novo nastajajoče strojne industrije. Po ustanovitvi Dunajskega 
kreditnega zavoda za trgovino in obrt (Wiener Credit-Anstalt für Handel und 
Gewerbe) leta 1855 s 100 milijoni gld glavnice so se izboljšale tudi razmere na 
trgu kapitala. 

Ekonomski optimizem

Učinki liberalne gospodarske politike niso imeli kratkoročnih učinkov. Vlada je 
sicer s premišljenimi propagandnimi prijemi načrtno vzbujala ekonomski opti-
mizem, toda njeni podatki o izjemnih letinah, nadpovprečni gospodarski rasti 
in pravem razcvetu industrije so temeljili na podatkih, ki so (deloma) veljali 
le v najrazvitejših avstrijskih deželah.18 Medtem ko sta bila v Spodnji Avstriji, 
na Češkem, Moravskem in v Šleziji industrijska rast ter bruto domači proizvod 
na prebivalca primerljiva z rastjo v razvitih evropskih državah, današnje slo-
vensko ozemlje ni bilo deležno prevelikih modernizacijskih impulzov. Glav-
ni generator industrijske rasti je bila gradnja južne železnice od Ljubljane do 
Trsta (1849–1857). Dolgo trajajoča dela pri gradnji preko barja so vzdrževala 
gospodarsko konjukturo Ljubljane, ki je postala izhodišče blagovne menjave 
med Trstom in širokim notranjeavstrijskim zaledjem ter Ogrsko.19 Po poročilu 
kranjske trgovsko-obrtne zbornice je ob koncu leta 1856 v Ljubljani obratova-
lo 13 tovarn (najpomembnejši sta bili bombažna predilnica in tkalnica s 335 
zaposlenimi in cukrarna s 648 zaposlenimi) ter 1787 obrti (in trgovin) z 2526 
zaposlenimi delavci.20 Gradnja južne železnice je prinesla razvojne možnosti 
tudi Trstu, ki je bil še vedno drugo največje pristanišče v Sredozemlju (za Marse-
illom) in sedmo v svetovnem merilu. V pričakovanju prihoda železnice so leta 
1853 v Trstu začeli graditi arzenal, veliko ladjedelnico in mehanično delavnico 
avstrijskega Lloyda, v tem času največje paroplovne družbe v Sredozemlju. 

Velike investicije v prometno infrastrukturo so dale nov zagon gradbeni-
štvu in železarstvu, ki je prav v tem času doživljalo svoj zadnji vzpon. Večina 
pomembnejših fužin na Gorenjskem, Spodnjem Štajerskem in južnem Koro-

17 Good, Der wirtschaftliche Aufstieg, 78.
18 Roman Sandgruber, Ökonomie und Politik : Österreichische Wirtschaftsgeschichte vom Mittelalter bis 

zur Gegenwart (Wien, 1995), 238.
19 Jože Šorn, Začetki industrije na Slovenskem (Maribor, 1984), 199 (dalje: Šorn, Začetki industrije na 

Slovenskem).
20 Drago Potočnik, ''Iz zgodovine ljubljanskih bank'', v: Kronika slovenskih mest 1937, 114 (dalje: 

Potočnik, ''Iz zgodovine ljubljanskih bank''). 
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škem, ki so sicer še vedno talile železovo rudo na klasičen način (s pomočjo 
oglja in vodnih pogonov), je po letu 1850 posodobila svojo proizvodnjo in 
opazno zvišala produkcijo. Tehnološko modernejši sta bili železarna v Štorah 
pri Celju (1845) in leta 1835 ustanovljena železarna v Prevaljah, ki se je že v 
predmarčnem obdobju usmerila v proizvodnjo železniških tirnic, osi in obro-
čev za kolesa.21 

Vzporedno z razvojem železarstva in gradnjo železnic je doživelo vzpon 
tudi premogovništvo.22 Z izgradnjo železnice do Ljubljane (1849) se je teži-
šče premogovništva iz Leš pomikalo v zasavski premogovniški bazen, ki je po 
letu 1856 popolnoma prevladal.23 Gradnja železnice proti Trstu je dala nove 
možnosti lesni industriji, ki je temeljila na izrabi vodne sile. Tradicionalni pro-
daji (stavbnega) lesa v Trst in na Reko se je pridružila proizvodnja drugih izdel-
kov, npr. železniških pragov, ki so jih za avstrijske in francoske železnice izde-
lovali v gozdovih na Pohorju ob zgornji Oplotnici.24 Železnica, ki je bila sama 
velik potrošnik lesa, je hkrati odprla pot lesu na oddaljena tržišča.25 

V ostalih sektorjih industrije v primerjavi s predmarčnim obdobjem ni pri-
šlo do bistvenih kvantitativnih in kvalitativnih sprememb. Na Spodnjem Šta-
jerskem in Kranjskem je bilo leta 1852 vsega skupaj 116 podjetij z okoli 6000 
delavci, kar je bilo daleč za avstrijskim povprečjem.26 Na današnjem sloven-
skem ozemlju so še vedno prevladovale manufakturne in obrtne delavnice, ki 
so se vedno težje kosale z moderno industrijsko produkcijo. Konkurenca se je 
še posebej kazala v tekstilni industriji, ki je bila izpostavljena vedno hujši kon-
kurenci kvalitetnega in cenejšega blaga iz Češke. Predilnice v Ajdovščini (1828), 
Ljubljani (1837) in Preboldu (1838) po produktivnosti sicer niso bistveno zao-
stajale za avstrijskim povprečjem, toda zaradi pomanjkanja kapitala niso bile 
deležne potrebne modernizacije.27

Zaradi nizke produktivnosti agrarnega sektorja tudi prehrambena industri-
ja ni beležila bistvenega napredka. Na Slovenskem je bil daleč najpomembnejši 
obrat leta 1828 ustanovljena sladkorna rafinerija v Ljubljani, ki je na višku svo-

21 Šorn, Začetki industrije na Slovenskem, 224–226.
22 Prim.: Jože Šorn, ''Premogovništvo na slovenskem ozemlju do sredine 19. stoletja'', Zgodovinski časopis 

XVIII (1965): 7–74.
23 Šorn, Začetki industrije na Slovenskem, 231.
24 Vlado Valenčič, ''Gozdarstvo'', v: Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih 

panog, I. zvezek, ur. Pavle Blaznik, Bogo Grafenauer in Sergij Vilfan (Ljubljana, 1970), 451–452.
25 Toussaint Hočevar, The Structure of the Slovenian Economy 1848–1963 (New York, 1965), 34–35.
26 Ferdo Gestrin, ''Oris gospodarstva na Slovenskem v prvem obdobju kapitalizma (do leta 1918)'', 

Kronika XVII, št. 3 (1969), 134 (dalje: Gestrin, ''Oris gospodarstva na Slovenskem v prvem obdobju 
kapitalizma'').

27 France Kresal, ''Die Rolle und Bedeutung der Textilindustrie in der Industrialisierung des slowenischen 
Gebietes im 19. Jahrhundert'', v: Beiträge zur Geschichte der Industrialisierung des Südostalpenraumes 
im 19. Jahrhundert, hg. von Othmar Pickl (Graz, 1970), 39.
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jega razvoja (1855) z 225 delavci proizvedla okoli 6300 ton sladkorja letno, 
največ med vsemi sedemnajstimi čistilnicami sladkorja v monarhiji.28 Toda 
leta 1858 je pogorela, po požaru pa je niso več obnovili. Pri vseh drugih je šlo 
za manjše, pol obrtniške obrate, ki so zaposlovali le po nekaj deset delavcev. 
Med njimi velja omeniti leta 1852 ustanovljeno tovarno kavnih nadomestkov 
v Mariboru (letno je proizvedla okoli 30 ton blaga), več obratov za proizvo-
dnjo likerjev, rozolije in alkoholnih pijač (skoncentrirane so bile zlasti v Trstu in 
Gorici) ter pivovarno v Izoli, ki je npr. leta 1856 zvarila 3600 hl piva.29 

Relativno nizka stopnja industrializacije je bila posledica različnih vzrokov. 
Eden je bil zagotovo pomanjkanje kapitala, sicer značilen za celotno monar-
hijo. Za razliko od Češke, kjer so veliki veleposestniki del zemljiškoodvezne 
odškodnine investirali v industrijo, bančništvo in izgradnjo železnic,30 je bila 
velika večina nekdanjih zemljiških gospodov na Slovenskem do obsežnejših 
investicij v neagrarni sektor zadržanih. Nekaj vlaganj je bilo v posodobitev fužin 
in lesnopredelovalnih obratov, na splošno pa domači lastniki kapitala niso 
bili preveč podjetni. Deželne hranilnice (1820 kranjska, 1825 štajerska, 1831 
goriška, 1835 koroška, 1842 tržaška), ki so sicer premogle precej kapitala, niso 
podpirale industrijskega razvoja, medtem ko se je ''tuj''kapital slovenskih dežel 
skoraj do konca neoabsolutističnega obdobja v glavnem izogibal. Pomembna 
pridobitev je bila ustanovitev podružnice Avstrijske nacionalne banke 1. julija 
1856 v Ljubljani, ki je s krediti do 30.000 gld (in 5 % obrestno mero) vsaj do 
neke mere pokrila potrebe po kapitalu v industriji.31 

Glavni razlog za nezadosten industrijski razvoj pa je bila kriza agrarnega 
sektorja, ki je še leta 1857 dajal kruh več kot 83 % prebivalstva na Slovenskem.32 
Zemljiška odveza z odpravo tlake kratkoročno ni prinesla bistvenega poveča-
nja produktivnosti dela v agrarnem sektorju. Posestna struktura s prevladujoči-
mi malimi kmetijami do 10 hektarjev zemlje v kmetijstvu ni omogočala vidnej-
šega napredka. Z uvajanjem (kmetijskih) strojev in modernejših oblik kmeto-
vanja so začenjali le redki veleposestniki, ki so se po zemljiški odvezi soočali s 
pomanjkanjem delovne sile. Spričo velikih finančnih bremen se je bil kmet bolj 

28 Prim. Vlado Valenčič, ''Sladkorna industrija v Ljubljani'' (Knjižnica 'Kronike' 3) (Ljubljana, 1957).
29 Šorn, Začetki industrije na Slovenskem, 248–249.
30 Samo ustanovitve dunajskega Creditanstalta (1855), vodilne finančne institucije v monarhiji, so se s 

skoraj tretjino delnic (30 milijonov gld) udeležili knez Johann Adolf Schwarzenberg, knez Vinzenz 
Carl Auersperg, knez Max Egon Fürstenberg, grof Otto Chottek in bankir Louis von Haber. Prim. 
Hannes Stekl, Adel und Bürgertum in der Habsburgermonarchie 18. bis 20. Jahrhundert : Sozial-und 
Wirtschaftshistorische Studien, Band 31 (München, 2004), 26.

31 Potočnik, ''Iz zgodovine ljubljanskih bank'', 114.
32 Jože Maček, ''Uvajanje dosežkov agrarno-tehničnega prevrata v slovensko kmetijstvo v obdobju 

1848–1981'', v: Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Suplement 21 – Agronomija 
(Ljubljana, 1995), 22; Živko Šifrer, ''Demografski razvoj kmečkega prebivalstva v Sloveniji'', Prikazi in 
šudije VIII (1987): 10–11, 1–27.
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kot prej prisiljen vključevati v tržno gospodarstvo, toda stopnja komercializa-
cje agrarnega sektorja je bila na splošno precej na nizki ravni. Tudi kmetova 
konzumna sposobnost se v povprečju ni bistveno zvišala. Le veliki kmetje, ki so 
imeli koristi od visokih cen kmetijskih pridelkov v času slabih letin prve polo-
vice petdesetih let, so lahko del denarja namenili vlaganju v pridobitne dejav-
nosti in potrošnji (luksusu), o katerem je z velikim pretiravanjem pisalo tedanje 
časopisje.33 Prevladujoči mali kmetje pa so se ves čas otepali z eksistenčnimi 
vprašanji. V še posebej slabem položaju so se znašli podkmečki sloji (kajžarji, 
gostači), ki so z ureditvijo servitutnih pravic (patent z dne 5. julija 1853) izgubili 
pravico do skupne izrabe gozda in pašnikov.34 

Kmetove težave so bile posledica (pre)visokih davkov in obrokov za zemlji-
ško odvezo, kar je kmeta nadpovprečno obremenilo.35 Že obroki za odškodni-
no so bili izjemno visoki. Na Kranjskem so bili kmetje dolžni plačati 458.114 
gld zgolj za odškodnino in okoli 100.000 gld doklad na zemljiški davek letno.36 
Seveda pa so morali plačevati tudi zemljiški davek, ki je po letu 1850 znašal 
med 900.000 in 1 milijon gld letno. Z deželnimi in občinskimi dokladami na 
direktne davke je zraslo to breme na Kranjskem na ok. 50 % ocenjenega kata-
strskega dohodka iz leta 1849. 

Dodatno breme je predstavljalo leta 1854 izvedeno ''prostovoljno'' ljudsko 
posojilo, s katerim so poskušali pokriti izjemne stroške za vojsko po okupa-
ciji Moldavije in Vlaške (1854) ter priti do sredstev za odplačevanje dolgov 
narodni banki. Ob izjemni propagandi, ki je vpis posojila označevala za deja-
nje patriotizma, so v marsikateri deželi ''prodali'' več državnih obveznic, kot 
je pričakovala vlada. (Vsak davkoplačevalec naj bi načeloma posodil najmanj 
štirikratno vsoto svojih direktnih davkov). Na Primorskem (s Trstom) so bili 
ljudje pripravljeni posoditi 22,3 milijona gld, na Štajerskem 11,4 milijona gld, 
na Koroškem 3 milijone gld in na Kranjskem 4,7 milijona gld. V naslednjih 
petih letih, ko je bilo treba odplačevati redne mesečne obroke, so se zlasti 
mali kmetje, ki so sicer vpisali najnižji znesek posojila (20 gld), znašli v slabem 
položaju.37

V takšnih razmerah velika večina (malih) kmetov iz svojih prihodkov ni 

33 Alenka Kačičnik Gabrič, ''O kmečkih dolgovih nekoliko drugače. Problemi servitutnih pravic na pos-
estvu Snežnik'' (Knjižnica 'Kronike' 8) (Ljubljana, 2004) 43 (dalje: Kačičnik Gabrič, ''O kmečkih dol-
govih nekoliko drugače''). 

34 Gestrin, ''Oris gospodarstva na Slovenskem v prvem obdobju kapitalizma'', 129.
35 Kačičnik Gabrič, ''O kmečkih dolgovih nekoliko drugače'', 41.
36 Grafenauer, ''Gospodarski obrat kmetije'', 632.
37 Pančur, V pričakovanju, 116–131; prim. tudi: Georg Christoph Berger Waldenegg, Mit vereinten 

Kräften! Zum Verhältnis von Herrschaftspraxis und Systemkonsolidierung im Neoabsolutismus am 
Beispiel der Nationalleihe von 1854 (Wien–Köln–Weimar, 2002).



349

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

uspela poplačati svojih obveznosti do države.38 Leta 1858, ko je avstrijski pravo-
sodni minister ukazal popis vseh intabuliranih (zemljiškoknjižno zavarovanih) 
dolgov na kmečkih, mestnih in veleposestniških zemljiščih, je bila zadolženost 
v vseh slovenskih deželah izjemno visoka (na Kranjskem je na primer znašala 
31.726.477 gld).39 

Razpoloženje ljudstva

Kot kažejo poročila o političnem razpoloženju ljudstva, ki so jih morala okraj-
na glavarstva (oz. okrajni uradi) pošiljati deželnim vladam, so bile glavni razlog 
za nezadovoljstvo prebivalstva z režimom zaostrene gospodarske in socialne 
razmere. V poročilih se kot rdeča nit ponavljajo podatki o nezadovoljstvu z dra-
ginjo, visokimi davki in katastrofalnim finančnim položajem države, pa o pri-
čakovanju, da bo vlada končno uspela rešiti valutno vprašanje in konsolidirati 
državne finance.40 Pri tem pa lahko opazimo določene razlike med posamezni-
mi sloji prebivalstva.

Zlasti meščanstvo je bilo pri izražanju političnih stališč izjemno previdno. 
''Javno o političnih stvareh govoriti ali celo kritikovati vladne naredbe ni se 
nobenemu ljubilo, ker je bilo povsod polno ovaduhov in ni bil nikdo varen, 
da ga policija ne pograbi''.41 Mnogi, ki so bili v času revolucije politično aktiv-
ni, so se zavestno umikali iz javnega življenja. Ker so se dobro zavedali, da so 
pod budnim nadzorom policije in špicljev, si niso želeli privoščiti nikakršnega 
spodrsljaja. Če so že govorili o političnih vprašanjih, so govorili le o zunanjepo-
litičnih temah (npr. o krimski vojni, ''protiavstrijski'' politiki Napoleona III. in 
ozemeljskih težnjah Piemonta-Sardinije s Cavourjem na čelu). Med notranje-
političnimi problemi so se nekoliko dotikali le vprašanja napovedane vpeljave 
obrtne svobode (v obrtniških krogih so ji v glavnem nasprotovali) in sklenitve 
konkordata (1855), ki pa na Slovenskem očitno ni zbudil omembe vrednega 
nasprotovanja. (Poročila štajerskega namestnika šefu policije Johannu von 
Kempenu so glede konkordata registrirala razburjenje le med študenti in neka-
terimi meščani v Gradcu).

Do konca leta 1856, ko je policijski pritisk nekoliko popustil, je ''črna gale-
rija sumljivih'' na Kranjskem obsegala približno 15 oseb. Oblastem so se zdeli še 

38 Maček, Na zemlji domači, 277.
39 Žarko Lazarevič, Kmečki dolgovi na Slovenskem. Socialno-ekonomski vidiki zadolženosti slovenskih 

kmetov 1848–1948 (Ljubljana, 1994), 16.
40 Prim. Štajerski deželni arhiv (ŠDA), Gub. Präs. 5–462/1854; poročila o razpoloženju ljudstva 1854–

1860.
41 Josip Vošnjak, Spomini (Ljubljana, 1982), 37.
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posebej nevarni dr. Janez Bleiweis, nekdanji državnozborski poslanec Mihael 
Ambrož, pa tajnik trgovsko-obrtne zbornice Vinko Fereri Klun, ki je s svojimi 
''republikanskimi'' nazori očitno okužil tudi svojo ženo Marijo, roj. Feyerabend. 
Ko je spomladi 1852 policija v Innsbrucku odprla njeno pismo možu, ki je 
cesarja označevalo za ''fanteta'' in ''otročaja'', so ji oblasti nemudoma odvzele 
dovoljenje za privatno dekliško šolo, ki jo je v Ljubljani vodila od leta 1847.42 
Na Štajerskem je policija spremljala delovanje profesorja slovenskega jezika na 
univerzi v Gradcu Kolomana Kvasa in nekdanjega državnozborskega poslanca 
dr. Jožefa Krajnca, ki zaradi svoje politične aktivnosti med revolucijo leta 1854 
ni dobil notarskega mesta v Celju. Na Koroškem so bili na udaru Andrej Einspi-
eler, Matija Majar in tudi profesor slovenskega jezika Anton Janežič, ki so jih 
oblasti sumile ''panslavizma''.

Za razliko od meščanstva so policijska poročila v prvi polovici petdesetih 
let beležila odkrito nezadovoljstvo z razmerami zlasti med nižjimi družbenimi 
sloji po mestih, ki so bili na udaru draginje, stanovanjske stiske in splošnega 
slabšanja življenjskih razmer. Med vsemi mesti na Slovenskem je imela vlada 
največ nasprotnikov v Mariboru, ki je v policijskih očeh veljal kar za nekakšno 
republikansko gnezdo. Policijski agent, ki je spomladi 1853 meril politično 
vzdušje v mestu ob Dravi, je nadrejenim zgroženo poročal, da med mariborski-
mi obrtniškimi pomočniki vlada ''politično nevarno vzdušje'', ki ga po drugih 
spodnještajerskih mestih in trgih ni zaslediti.43 V očeh policije in državnih orga-
nov so mariborski nižji sloji veljali za potencialne ''prevratnike''. Ko je leta 1854 
mariborski kaplan Martin Knuplesch poskušal ustanoviti Društvo katoliških 
pomočnikov, ki naj bi (podobno kot graško društvo) skrbelo za izobraževanje 
obrtniških pomočnikov v katoliškem duhu, je mariborski okrožni glavar usta-
novitvi odločno nasprotoval. 

Dogodki leta 1848 in številne vladi sovražne demonstracije, ki so se takrat pojavile 
v Mariboru, jasno kažejo, kakšno zaupanje do lojalnega mišljenja tamkajšnjih 
delovnih in obrtniških razredov lahko imamo. Da ta malopriden duh zlasti pri 
mariborskem delavskem razredu še vedno ni popolnoma izkoreninjen, o tem 
govore ne le mnogi dogodki iz zadnjega časa, temveč tudi na splošno v javnosti 
prevladujoči nazori.44 

42 Gorazd Stariha, ''Nekaj štorij iz črne galerije sumljivih'', Zgodovina za vse III., št. 1 (1996): 7–10 (dalje: 
Stariha, ''Nekaj štorij iz črne galerije sumljivih''). 

43 ŠDA, Gub. Präs. 602/1853, dopis poveljstva 12. žandarmerijskega regimenta štajerskemu namestniku 
z dne 4. 7. 1853.

44 ŠDA, Gub. Präs. 5–219/1854; prim. tudi Eduard Staudinger, Die Bildungs-und Fachvereine der Arbeiter 
in der Steiermark von 1848 bis 1873, rok. dis. (Graz, 1977), str. 36–37.
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(Oblasti so 22. aprila 1855 statute mariborskega društva le potrdile, društvo 
pa je končno začelo z delom na začetku leta 1856).45

Vse do leta 1856, ko je po dolgem času zemlja spet dobro obrodila, se je 
moral režim soočati tudi s splošnim nezadovoljstvom kmečkega prebivalstva. 
Kot nižji sloji po mestih so tudi kmetje v prvi vrsti bentili nad previsokimi davki, 
pomanjkanjem (srebrnega) denarja ter splošnim slabšanjem življenjskih raz-
mer, bistveno manj pa zaradi sistema politične nesvobode. Leta 1853, ko so 
zabeležili eno izmed najslabših letin, se je policijskemu agentu zdelo, da se v 
nekaterih odročnih predelih Spodnje Štajerske pojavljajo celo znaki ''komuni-
stičnega in socialističnega mišljenja''.46 Leta 1856, ko je po dolgem času zemlja 
zopet bogato rodila, se je kmečko razpoloženje hitro izboljšalo. Seveda pa le za 
kratko, saj je leta 1857 povsod po Evropi izbruhnila gospodarska kriza.

Ljudska kritika je bila največkrat usmerjena v konkretne predstavnike ste-
brov režima. Zdi se, da je bila še najmanj na udaru katoliška cerkev. Farani so bili 
sicer ponekod nezadovoljni s svojimi župniki, ki so jih včasih preostro grajali s 
prižnic, toda tudi po sklenitvi konkordata (1855) resnejših kritik cerkve ni bilo 
opaziti. Manj ''priljubljeni'' so bili državni uradniki, zlasti tisti, ki so se arogantno 
vedli do prebivalstva. Tako je npr. leta 1853 v Kostanjevici pobiralec davkov 
dobil anonimno grozilno pismo, v katerem je bilo zapisano: 

Le temu staremu hudiču, koker fronke pobera, bomo v kratkim na kožuh stopi-
li, sakaj on more svojo smert najt, ako po lufti leta, sakaj on bo vedu ludi z tako 
hudim sakecjonom tret, v enim kraj al drugim bo gvišno v roke peršu, ako pa noče 
verjet, bo v kratkim skusil. Gracarjouv turn bo zavolj le-tega douga požgan.47 

Naravnost osovražena pa je bila vojska, ki je zlasti v očeh meščanstva veljala 
za glavno zatiralko pridobitev revolucije. V sovraštvu do vojske so se izjemno 
izkazali mariborski meščani, ki v noči z 19. na 20. marec 1853 niso želeli vzeti 
pod streho premraženih vojakov in častnikov, ko so se ti zaradi snežnega mete-
ža morali zaustaviti v Mariboru. Večina jih je bila deležna sprejema, kakršne-
ga je uprizoril pek Maresch v Magdalenskem predmestju, ki je vojakom dejal: 
''In če bi bili med vami tudi Hrvatje, vas ne sprejmem! To bom že videl – če mi 

45 Viktor Vrbnjak, ''Narodnopolitična podoba Maribora z okolico v sredi 19. Stoletja'', v: Grafenauerjev 
zbornik, ur. Vincenc Rajšp (Ljubljana, 1996), 547 (dalje: Vrbnjak, ''Narodnopolitična podoba 
Maribora'').

46 Josip Mal, Zgodovina slovenskega naroda (Ljubljana, 1928–1938), 953.
47 Gorazd Stariha, Odnos javnosti na Slovenskem do nekaterih ključnih problemov v času neoabsolu-

tizma, mag. delo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino (Ljubljana, 1998), 
40 (dalje: Stariha, Odnos javnosti na Slovenskem). 
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pride kakšen v hišo, ga vržem ven.''48 (Eksces mariborskih meščanov je bil glavni 
razlog, da je šef policije Kempen na zagovor poklical mariborskega župana). 
Tudi na podeželju so o vojski vedno govorili s prezirom. Beseda vojska je kmete 
spominjala na dolgo služenje vojaškega roka, obvezno nastanitev vojakov na 
pohodu in prisilne izterjave zaostalih davkov (eksekucije). Približno enakih 
''simpatij'' je bila deležna žandarmerija.49 Kmečko prebivalstvo na Kranjskem 
in Štajerskem sicer ni skrivalo zadovoljstva nad uspehi orožništva v boju z 
nadležnimi rokovnjači, toda v vsem ostalem za arogantne predstavnike oblasti 
ni našlo lepih besed. Njihova samovolja in brutalnost sta sprožali s prebivalci 
nenehne konflikte, ki so pogosto dobili tragičen epilog.

Kritiki in zasmehovanju se ni mogel izogniti niti sam presvetli cesar Franc 
Jožef I., ki v mladih letih očitno ni bil najbolj priljubljen. Ob atentatu nanj (18. 
februarja 1853) je policija v vseh deželah zabeležila nadvse kritično razpolože-
nje ljudi. Že dan po atentatu so v Ljubljani aretirali (in nato obsodili na 14 dni 
zapora) branjevca Jerneja Češnarja, ki je v razgovoru s svojim stanovskim kole-
gom dejal: ''Škoda, da ga ni bolje zadel, da bi takoj crknil.''50 Ljubljanski vinski 
in žitni trgovec Miha Šušteršič, ki ga je policija označila za pristaša ''slovenske 
stranke'', se je v svojem skladišču v Poljanskem predmestju istega dne izrazil 
na las podobno, češ da je le škoda, ''da morilec ni bolje zadel, da bi hudiča do 
konca zaklal''.51 V gostilni župana Franca Zurca v Trebnjem je nekdo na dnev-
no poročilo o cesarjevem zdravstvenem stanju pripisal: ''Cesar je en osel in ne 
Veličanstvo''.52 Hlapec Franc Grabnar iz okolice Novega mesta, si je prislužil šest 
tednov strogega zapora zgolj zato, ker je 3. marca 1853 nekemu žandarju, ki 
se je pohvalil, kako so imeli v Novem mestu zahvalno mašo za rešitev cesarja 
(''našega očeta''), odvrnil: ''Hudič lahko pocitra takega očeta in njegovo pra-
vičnost. Jaz sem že 22 let vojak, pa še nisem prejel odpusta!''53 V Mariboru je 
ključavničarski pomočnik Mihael Schmied (po rodu z Bavarske) v Wibmerjevi 
kavarni komentiral atentat na cesarja z besedami: ''To pa je bil en bedast tič, da 
je tako slabo zadel. Tako kot je, ne more ostati, in ko bo prišel čas, bomo tudi mi 
zagrabili. Že tako vsepovsod vre in vse bo preč''.54 Novico o nameravani gradnji 
cerkve (Votivne cerkve) v zahvalo za ''cesarjevo rešitev'' pa je npr. radgonski 

48 ŠDA, Gub. Präs. 714/1853, poročilo ritmojstra Koppitscha poveljstvu 12. žandarskega regimenta v 
Gradcu z dne 21. 3. 1853.

49 Prim. Pavle Čelik, Orožništvo na Kranjskem (1850–1918) (Knjižnica Kronike 10) (Ljubljana, 2005); 
Pavle Čelik, ''Cesarski orožniki pri nas (1850–1918)'', Revija za kriminalistiko in kriminologijo 52, št. 2 
(2001): 146–150.

50 Stariha, ''Nekaj štorij iz črne galerije sumljivih'', 7.
51 Prav tam. 
52 Stariha, Odnos javnosti na Slovenskem, 67.
53 Prav tam.
54 ŠDA, Gub. Präs. 444/1853; Stariha, Odnos javnosti na Slovenskem, 65.
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gostilničar in bivši deželnozborski poslanec Alois Frass komentiral z besedami: 
''da bi bilo bolje zgraditi kurbišče kot pa cerkev''.55 Še ostreje je zoper cesarja in 
obstoječi režim nastopil kaplan pri predmestni ''slovenski'' župniji Device Mari-
je v Mariboru Franc Simonič, ki je na začetku marca v kolodvorski restavraciji, 
seveda razgret od vina, na zdravico enega izmed gostov na cesarjevo zdravje 
izjavil: ''Ni kaj, tega frkavca bomo zvrgli, pa Rusom naproti''.56

Nespodbudne gospodarske in socialne razmere, ki odsevajo v političnem 
razpoloženju ljudstva, so se po izbruhu gospodarske krize leta 1857 dodatno 
zaostrile. Zaradi enormnega povečanja državnega dolga, kar je bilo posledica 
pustolovske zunanje politike,57 sta morala cesar in vlada začeti razmišljati o 
nujnih spremembah. Toda v te je režim prisilil šele boleč vojaški poraz v vojni 
s Piemontom-Sardinijo in Francijo leta 1859, ki je novemu absolutizmu zadal 
smrtni udarec.

Janez Cvirn

"THIS CAN'T GO ON FOREVER; AND WHEN THE TIME COMES, 
WE WILL DO OUR JOB."
The Economic and Political Situation in Slovenia 
in the Era of Neo-absolutism

SUMMARY

After the victory over revolution in Hungary and Italy in August of 1849, the 
Schwarzenberg government tried to stabilize the internal political situation 
with a combination of political repression and well-considered reform meas-

55 ŠDA, Gub. Präs. 468/1853; Stariha, Odnos javnosti na Slovenskem, 65.
56 ŠDA; Gub. Präs. 619/1853, poročilo okrožnega glavarja Vincenca pl. Ritschla štajerskemu namestniku 

z dne 16. 3. 1853; prim. tudi Vrbnjak, ''Narodnopolitična podoba Maribora", 540.
57 V mirnodobnem letu 1853 so izdatki za vojsko znašali 117 milijonov gld, leta 1854, ko je armada 

okupirala Vlaško in Moldavijo, so poskočili na 200 milijonov gld, leta 1855 celo na 210 milijonov gld. 
Ustrezno z naraščanjem stroškov za vojsko je naraščal tudi proračunski primanjkljaj. Če je leta 1853 
znašal ''le'' 83 milijonov gld, je leta 1854 poskočil na 162,5 milijona gld in leta 1855 celo na 170 mili-
jonov gld. Prim.: Pančur, V pričakovanju, 116.
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ures. By the end of the summer of 1851, it had gradually annulled most of the 
democratic gains of the revolution and with the two New Year's Eve Patents 
abolished the previously granted "paper" Constitution and the Citizens' Rights 
Act at the end of 1851. With the Amendment to the Penal Code of 1852, it intro-
duced drastic penalties for political offences and established complete control 
of the press with the new Press Act (1852). Political repression came together 
with a series of important reform measures on which the monarchy (the Cis-
leithania) stood until its end. Besides setting up a modern administration and 
legislature, local self-management (municipalities) and modernizing second-
ary and higher education, the regime strived in particular to bring the economy 
back to life. By dissolving the customs border with Hungary in 1851, relative-
ly quickly abandoning agrarian reform (1853-55) and protectionism, and by 
investing state money in the construction of transport infrastructure (the con-
struction of the Southern Railway), it tried to dynamize the Austrian economy 
and increase the prosperity of its citizens. However, his economic policy had 
no significant short-term results. On the contrary, the costly maintenance for 
the enormous state apparatus and the army resulted in an ever greater hole in 
the treasury. The implementation of agrarian reform only insignificantly sped 
up the development of the agrarian sector, which hindered faster industrializa-
tion. After the outbreak of a global economic crisis in 1857, the main industry 
sectors (steelworks, mining and construction) found themselves in a very dif-
ficult situation. 

The regime systematically encouraged economic optimism. Newspapers 
plied the citizens with data about miraculous crops and forecast a golden era 
flowing with milk and honey. However, the government predictions did not 
materialize. Only a small circle of people benefited from the new economic 
policy. The rural population, which accounted for approximately 88% of the 
total population, was overburdened with high taxes and with payments on the 
agrarian reform installments as well as the "voluntary" people's loan that had 
been imposed on them in 1854. Those hit by the rising prices of necessities of 
life (as a result of poor crop yield) included the lower social strata in towns, 
who had already been confronted with mass unemployment after the outbreak 
of the crisis in 1857. Public servants also found themselves in a difficult position 
because of meager salaries.

The reports that were submitted by the district boards (i.e. district offices) 
to the regional governments about people's political disposition showed a dif-
ficult economic and social situation (high taxes) to have been the main gen-
erator of popular rural discontent with the regime. Rural critique was aimed 
at the local representatives of the regime (clerks, police officers and the army), 
who personified the state at the local level, but also at the emperor, who obvi-
ously was not very popular at the beginning of his career. Additionally, the 
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lower social strata in towns were often very critical about absolutism. In the 
first half of the 1850s, it was Maribor in particular that was considered almost 
as a republican stronghold. On the other hand, townspeople were much more 
cautious in expressing their political views. According to the reports, towns-
people were more interested in the foreign policy (the Crimean War, the "anti-
Austrian" policy of Napoleon III) than in the internal political problems. With 
respect to the latter, they only occasionally responded to the announced crafts-
manship freedom (which the craftsmen themselves opposed) and the conclu-
sion of the concordat (1855), which, however, did not receive any significant 
attention in Slovenia. (The Styrian deputy's reports to his police chief Kempen 
only mention agitation among students and individual townspeople in Graz 
with respect to the concordat. It is interesting that none of the reports (neither 
for the rural nor the urban areas) mentions any national tensions up to 1859. 
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Maribor v prvih dveh desetletjih 
po pridobitvi škofije

Podoba mestnega razvoja in prebivalstva, pomen
 prenosa škofijskega sedeža in primerjave mesta z

 drugimi spodnještajerskimi mesti

Andrej Hozjan
Dr., docent

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor

e-mail: andrej.hozjan@uni-mb.si

Izvleček:
V razpravi se je avtor najprej lotil pregleda večine pomembnejših kazalcev ra-
zvoja Maribora v obdobju od leta 1859 (prenos sedeža lavantinske škofije) do 
začetka 80-ih let 19. stoletja. Ugotavlja, da je mesto napredovalo v vseh pogle-
dih. Avtor pa ne razpravlja o tedanjih lokalnopolitičnih, kulturnih, medetničnih 
in jezikovnih vsebinah. Z različnih vidikov obravnava pomen prenosa škofij-
skega sedeža za razvoj mesta. Razprava nadalje primerja tedanji Maribor z dru-
gimi večjimi spodnještajerskimi mesti, Celjem in Ptujem.

Ključne besede: 
Zgodovina mest, 19. stoletje, Maribor, Celje, Ptuj, mestno prebivalstvo.

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 10 (2010), št. 2–3, str. 357–398, 82 cit., 3 preglednice, 1 slika
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Kljub množini doslej objavljenih del o mariborski (v tekstu okrajšano mrb.) 
mestni preteklosti velja zapisati ugotovitev, da je razpravljanje o mestnem utri-
pu v 19. stoletju bistveno oteženo zaradi že znane dvojnosti temeljnih in sekun-
darnih virov: obojih je sicer ogromno, a marsikatera bistvena skupina virov ni 
ohranjena. Večji del virov, še posebej za upravne stopnje mestu nadrejenih teles, 
pa se nahaja v Steiermärkisches Landesarchiv/Štajerskem deželnem arhivu v 
Gradcu. To je ugotovil žal že pokojni Antoša Leskovec, avtor1 doslej edinega 
kompleksnega in še nepreseženega pregleda mestne zgodovine med letoma 

1 Njegove referenčne objave: Antoša Leskovec, ''Upravni in gospodarski razvoj Maribora v 19. stoletju'', 
Kronika 31 (1983), št. 2−3 (Iz zgodovine Maribora): 167−175 (dalje: Leskovec, ''Upravni in gospodar-
ski razvoj'') – ta tekst mu je služil za osnovo, z razširitvijo katere je pozneje objavil tri občudovanja 
vredne preglede: ''Politični in kulturni razvoj Maribora 1752−1850'', v: Maribor skozi stoletja. Razprave 
I (Maribor, 1991), 195−227; isti, ''Zgodovina uprave v Mariboru 1752−1941'', prav tam, 229−311, 
razdelek Viri, 307 (dalje: Leskovec, ''Zgodovina uprave''); isti, ''Razvoj gospodarstva v Mariboru 
1752−1941'', prav tam, 313−414 (dalje: Leskovec, ''Razvoj gospodarstva''). Posebej o mestnem gos-
podarstvu opisane dobe je Leskovec objavil odličen kompilacijski tekst, obogaten s pregledanimi 
časopisnimi viri: Antoša Leskovec, ''Gospodarstvo v Mariboru od srede 19. stoletja do prve svetovne 
vojne'', v: Od Maribora do Trsta 1850−1914: Zbornik referatov medn. simpozija '' Slovenska mesta od 
srede 19. stoletja do prve svetovne vojne'', Maribor, 8.−10. maja 1997, ur. Darko Friš, Franc Rozman 
(Maribor, 1998), 107−125 (dalje: Od Maribora do Trsta 1850−1914).

Slomškov trg pred 1890 (Pokrajinski arhiv Maribor, Fototeka, inv. 2490)
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1752 in 1941. V razdelku Viri je opozoril tudi na spreminjajoče se upravno 
področje samega mesta, ki se je prvič bistveno razširilo v letu 1861.2 

V iskanju ustrezne literature se je pisec razen Leskovčevih pregledov, ki mu 
služijo za osnovo, in tamkaj navedenih del, ozrl tudi po še nekaj nenavajanih 
ali manj znanih starejših ter vsekakor mlajših in najnovejših tekstih. Vsebine 
so obogatene s podatki iz virov, matičnih knjig mariborske mestne župnije sv. 
Janeza Krstnika, ki je tedaj prostorsko obsegala celotno staro mestno jedro.3 V 
njih je z mnogimi običajnimi in nekonvencionalnimi primeri, podatki ter pove-
zavami predstavljeno tedanje mestno prebivalstvo.

Razmišljajoč o opisovani dobi, je pisec sklenil najprej opredeliti njen zače-
tek in konec s konkretnima, a hkrati tudi dovolj simbolnima dogodkoma, sreča-
njema dveh najvišjih predstavnikov javnoupravne in cerkvene oblasti, vladarja 
avstroogrske monarhije Franca Jožefa I., in prvih dveh lavantinskih knezoško-
fov v mestu, Antona Martina Slomška ter Jakoba Maksimilijana Stepišnika. 

Dilem o začetku dobe ni. Ta je v za vso monarhijo tako usodnem letu 1859, 
ko ji je konec aprila Piemont, podprt s francoskim zvestim (preračunljivim!) zave-
zništvom napovedal vojno in jo z junijskima katastrofama nasprotne vojske pri 
Magenti in Solferinu sijajno odločil v svoj prid. Že po enajstih letih so vladarju 
znova grozile njegovi absolutistični politiki nenaklonjene okoliščine, ki bi lahko 
zrušile njegovo oblast. Septembrski prenos lavantinskega škofijskega sedeža iz Št. 
Andraža v Maribor, ki ga je cesar sicer odobril slabo leto prej, je vsekakor pomi-

2 Pisec teh vrstic se zato vprašuje, koliko je Leskovčevo izjemno delo danes sploh še vredno, če ga nekat-
eri domači, po letih mladi, a tudi že izkušeni avtorji sploh ne poznajo ali ga morda nočejo več poznati; 
raje marljivo citirajo lastne objave?! Prim. v nadaljevanju citirane tekste – razpravo Filipa Čučka in 
razpravo ter monografijo Jerneje Ferleževe, slednja Leskovčevih pregledov ne omenja tudi v svojih 
drugih najnovejših tekstih in monografijah o tedanjem Mariboru; nenavadno pa je, da Leskovčeva 
pregleda nista omenjena niti v pregledni razpravi ''Maribor med leti 1918−1941'' tako etabliranega 
avtorja, kot je Dragana Potočnik, prim. Studia Historica Slovenica 6 (2006), št. 2−3 (Maribor skozi čas 
III.): 403−420. 

3 Matični podatki – rojstva/krsti, poroke in smrti – za civilne in vojaške osebe, katerih matična dejstva 
so za čas od 1859 do 1880 opravili duhovniki mestne in stolne župnije sv. Janeza Krstnika, so vpisani 
v župnijske matice. Poroka v stolni škofijski cerkvi – tudi če novoporočenca prej, dotlej ali pozneje 
nista živela na območju mestne župnije – je razumljivo bila prestižni dogodek, s katerim se je meril 
ugled udeleženih družin in s katerim se je zapiralo zlobne, opravljive mestne jezike. Za razpravo so 
bili podrobno obdelani naslednji originalni zvezki te župnije: rojstne matične knjige (RMK): knj. 
VII 1860−1866, knj. VIII 1866−1875, in knj. IX 1876−1882; poročne matične knjige (PMK): knj. III 
1857−1865, knj. IV 1866−1876, in knj. V 1877−1888; mrliške matične knjige (MMK): 1858−1876 in 
1877−1898. Pisane so v nemščini vključno z nemškimi izpisi imen in večine priimkov, morebiten slov. 
vpis pa je bil izjema. Med več tisoč vpisanimi dejstvi so izbrani primeri, ki seveda nikakor ne morejo 
zaobjeti celote mestnega prebivalstva, so pa tako ali drugače značilni oziroma ponujajo možnost 
sklepanja o tem. V citatih, ki so običajno za več dejstev/oseb skupaj ali redkeje le za posamično dejst-
vo, bo posamična matica brez navajanja župnije označena le z oznakami RMK, PMK ali MMK in letni-
cami knjige, sledil bo priimek osebe/oseb v zvezi s citiranim dejstvom, nato leto (npr.: l. 1867) in stran 
v knjigi, kjer je podatek vpisan. S pogostnim dodatkom pri poklicu in Mbg./hier je določeno stalno 
bivanje in delovanje osebe v mestu. Avtor pa ni upošteval matic v 60-ih letih 19. st. tu ustanovljene, a 
maloštevilne evangeličanske cerkv. občine.
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ril mnoge duhove ter dvome v oblast na tem koncu domovine. Cesar je vedel o 
Slomškovem nastopu v mestu ob Dravi pravzaprav vse bistveno. Morda se ga je še 
spomnil tudi poleti leta 1883, ko so mu pokazali itinerar njegovega potovanja po 
Štajerski. Tedaj se je tu srečal s Slomškovim naslednikom in užival njegovo gosto-
ljubje.4 Ti dve srečanji Franca Jožefa z mestom in obema knezoškofoma sta mej-
nika. Hkrati pa spadata, ob pridobitvi železnice, pa tudi prve električne napeljave 
v celotnem cesarstvu v letu 1883, med najbistvenejše dogodke mariborske zgodo-
vine vsega 19. stoletja. Navajanje virov se zaključi s koncem leta 1880, iz katerega 
je s tedanjim popisom znano tudi zelo natančno število mestnega prebivalstva. 

I. Podoba Maribora in njegovega prebivalstva med koncem 50-ih 
in začetkom 80-ih let 19. stoletja5

Od ukinitve okrožja do poudarjene moči okraja in razcveta mestne 
občine 

 
Slomšek je preselil sedež škofije v mesto, ki se je dotlej na raznih nivojih že izka-
zalo kot stoletja staro regionalno ter mikroupravno središče. V danem trenutku 
je še imelo sedež regionalne = okrožne stopnje javne uprave in oblasti, a brez 
sodstva. Tedaj je bilo uradno ime mesta Kreisstadt Marburg a.(n) d.(er) Drau/
Okrožno mesto Maribor. Ko je naslednjega aprila tudi na Štajerskem zaživel vla-
darjev varčevalno naravnan ukaz o ukinitvi okrožij, je to pomenilo konec služ-
be za nekatere od dotedanjih uradnikov, in konec regionalne uprave v mestu 
za dolga desetletja. Okrožno sodišče je bilo od 1849 v Celju kot višje okrožno 
sodišče, ki pa je obravnavalo največ zadev s področja mariborskega okrajnega 
glavarstva! Tam ostane tudi po 1860 kot najpomembnejša regionalna sodna 
instanca. Maribor si zaman prizadeva sprva za prenos tega sodišča, ter nato – 
ko vidi, da je to neuresničljivo – za ustanovitev novega višjega sodišča v mestu, 
kar mu uspe šele 1897. Ni pa mesto ostalo povsem brez regionalnih upravnih 
ustanov: še naprej tu delujeta finančna direkcija in pristojbinsko sodišče, oba z 

4 Vladarjevo potovanje je mariborski vrhunec doživelo 7. julija, ko je cesar v škofijskem dvorcu imel 
sprejeme uglednežev, knezoškofu Stepišniku pa je nato podaril zlat naprsni križec. Slovenska kronika 
XIX. stoletja, 1861−1883 (Ljubljana, 2003), 398−399, tu tudi o podobnih dogajanjih v Celju.

5 Kot najnovejše o mariborskih 50-ih letih 19. stoletja prim. izbor pomembnejših del, ki vključujejo 
tudi ta čas: Janez Cvirn, ''Narodnopolitične razmere v Mariboru v času marčne revolucije in neoabso-
lutizma'', Studia Historica Slovenica 3 (2003), št. 2−3 (Maribor skozi čas II.): 265−281; Anton Ožinger, 
''Maribor 1848−1914: od multietničnega do multireligioznega mesta'', v: Od Maribora do Trsta 1850–
1914, 337−347; Marjeta Ciglenečki, ''Urbana podoba Maribora v 19. in 20. Stoletju'', Studia Historica 
Slovenica 6 (2006), št. 2−3 (Maribor skozi čas III.): 531−556; Bruno Hartman, Kultura v Mariboru. 
Gibanja, zvrsti, osebnosti (Maribor, 2001); isti, Maribor – Dogajanja in osebnosti (Maribor, 2009). 
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močjo ukrepanja na celotnem prostoru, ki ga je pokrivalo celjsko višje sodišče. 
Zato pa je ukinitev okrožja prinesla nekaj dodatnih funkcij in javnouprav-

ne moči mariborskemu okrajnemu glavarstvu, obstoječemu od sredine stoletja. 
Nanj se je vezalo tudi novo okrajno sodišče, ki ima kar obsežno sodnookrajno 
področje – večje kot so bile meje glavarstva. 1874 ga ločijo v dve sodišči, po eno 
za vsak dravski breg. Ta mikroregionalna stopnja je v bodoče ''skrbela'' za stalno 
večanje števila uradniških mest, le da je nanje bilo slovensko govorečim mnogo 
težje priti kot Nemcem, saj je o nastavitvah odločal vodstveni sloj mesta na čelu 
z županom.6 

Preglednica 1: Pregled javnoupravnih funkcij Maribora med 1849 in začetkom 80-ih let 19. stoletja7

lokalna stopnja: KRAJEVNA OBČINA MESTO MARIBOR, NATO MESTNA OBČINA 

Maribor je imel – kljub določilu drž. zakona o ustanovitvi občin leta 1849, da mesto skupaj s primestji 
tvori enotno občino – problem dolgotrajnejšega dokončnega konstituiranja enotne mestne občine, 
saj je obstajala upravna dvojnost: 
•	 na levem bregu Drave je ustanovljena krajevna občina mesto Maribor, razdeljena na štiri mestne četrti 

(Burg/Grad, Drau/Drava, Stadtpfarre/Mestna župnija, Platz/(Glavni)Trg), ki je zajemala celo mestno 
območje = staro (notranje) ''mesto''; vsako četrt je upravljal četrtni mojster. Vodi in upravlja ga občin-
ski odbor, ki naloge poverja mestni upravi = magistratu, tega pa vodi župan s štirimi svetovalci in 
uradniškim osebjem. Obč. odbor lahko volijo vsi na ozemlju občine stalno živeči plačniki direktnih 
davkov. 

•	 tri primestja na obeh bregovih, prav tako organizirana kot samostojne občine (Grazer Vorstadt/Gra-
ško predmestje, Kärtner Vorstadt/Koroško predmestje, St. Magdalena Vorstadt/Sv. Magdalensko pred-
mestje) z lastnimi občinskimi odbori. Septembra 1850 jih je deželna oblast – brez njihove dokončne 
privolitve! – formalno sicer priključila mestni občini, a kmalu se je ob konkretnih problemih izkazala 
kot le ohlapna zveza občin (po A. Leskovcu), ki je ostala organsko nepovezana še celo desetletje. 

•	 Zavoljo vsaj posrednega vpliva je treba omeniti še 20 tedanjih novih krajevnih občin na prostorsko 
širšem področju (od Dogoš, Miklavža, Bohove in Hoč do Bresternice, Krčevine in Lajteršperka/Koša-
kov), ki je bilo šele v 2. polovici 20. stoletja vključeno v tedanjo veliko mestno občino. 

1861: rojstvo razširjenega mesta – dokončno so mu pridružena vsa tri predmestja in vas Melje. Odslej 
je to ena mestna občina s sedmimi četrtmi, zato ima odslej le en, na prvih volitvah to leto izvoljen 
občinski odbor, sprva z 22, nato 24 občinskimi odborniki iz vsake od njih. Še naprej ga upravlja 
magistrat oziroma mestni svet, na čelu katerega je župan, ob njem še njegov namestnik (podžupan), 
štirje mestni svetovalci (svétniki) in predstojnik mestnega urada; tako odbor kot župan imata triletni 
mandat; sprejemajo in izvršujejo proračun.
1866: pridobitev lastnega statuta! – (izpopolnjen 1871) in občinskega volilnega reda. Maribor tako 
postane statutarna občina, kar je najvišji nivo občine v državi sploh. Je v celoti izvzet iz okvira okrajne 
oblasti in na mestnem področju izvaja pooblastila političnega okraja. Občinski odbor je od 1872 
naprej občinski svet/Gemeinderat s 30 člani – občinskimi svétniki, znotraj njega so vzpostavljene 
sekcije in pododbori za posamična področja mestnega urejanja. Prostorski obseg mesta pa se na 
severnem robu celo skrči, saj sta si kraj. občini Krčevina in Lajteršperk to leto uspeli priključiti nekaj 
ozemlja na škodo mestne občine.
1876: mesto je ob zamenjavi sistema oštevilčenja mestnih hiš (uvedeno je novo direktno oštevilčenje 
hiš po posamičnih ulicah namesto dotedanjega enotnega po mestnih četrtih oziroma še z jožefinskimi 
hišnimi št.) na novo razdeljeno na osem mestnih okrajev, kar pomeni ukinitev dotedanjih četrti.

6  Več o sistemu občinskih volitev v tem času ter o tedanjih mrb. županih prim.: Nataša Podgoršek, 
''Zgodovina uprave v Mariboru 1750−1918'', Studia Historica Slovenica 6 (2006), št. 2−3 (Maribor 
skozi čas III.): 362−367.

7 Povzeto po: prav tam, 364; Leskovec, ''Upravni in gospodarski razvoj'': 168−170; isti, ''Zgodovina 
uprave'', 248−268.
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mikroregionalna stopnja = OKRAJNO GLAVARSTVO

Kot povsem novo oblastno telo je nastalo 1849/1850 na osnovi nekdanjega ''dravskega'' distrikta 
(okoliša), enega od treh distriktov mariborske kresije oziroma okrožja. Za pravosodje je tu nastalo 
okrajno kolegialno kazensko sodišče. Javnoupravno obsega glavarstvo sprva mesto, vsa predmestja 
in še nove občine Studenci, Dogoše, Magdalena, Miklavž, Pobrežje in Zrkovci; vodi ga okrajni glavar s 
pomočjo okrajnega zastopstva, je torej predstavniško telo. 
 
1854: združitev uprave in sodstva na okrajni stopnji. Tukajšnje glavarstvo se preimenuje v politični 
okrajni urad; še naprej dela okrajno sodišče. 
 
1860: ločitev okrajnega urada in sodišča. Zaradi ukinitve okrožja deluje urad kot mešano okrajno 
oblastvo oziroma kot najvišji organ državne politične uprave, z le nekaterimi pristojnostmi ukinjenega 
regionalnega nivoja, a sedaj na mnogo širšem področju kot dotlej: na območju sodnih okrajev Maribor, 
Slovenska Bistrica in Sv. Lenart v Slovenskih goricah.

1868: znova združena javna uprava in pravosodje na okrajni stopnji, kar izvaja ''novo''okrajno 
glavarstvo, javnoupravni oziroma politični in sodni okraj Maribor, v obsegu dotedanjega. Še naprej ga 
vodi okrajni glavar s pomočjo okrajnega zastopstva (odbora). 
Na sedežu okraja so vseskozi tudi sedeži zbornic: zdravstvene, šolske, trgovinske, obrtne … in sedeži več 
komisarjev in inšpekcij, pozneje nadzorstev: za šolstvo, gozdove, gradbeništvo, saniteto in veterinarsko 
upravo. Za trgovino in obrti so v mestu še nekatere pooblaščene službe, npr. okrajno skladišče in 
razdelilnica tobaka/k.k. TabakHauptverlag … 
Vodenje glavarstva od 1867 opravljajo mestni župani, odborniki in drugi najvišji uradniki oziroma 
meščani mesta – ne kot virilisti (samodejno s pridobitvijo katere od mestnih funkcij), temveč kot 
voljeni predstojniki okrajnega odbora. Tudi mesto samo ima odtlej v okrajnem odboru močne 
predstavnike in prevladujoč vpliv.

1874: razdelitev tedanjega mariborskega sodnega okraja = okrajnega sodišča na dva nova/dve novi 
okrajni sodišči: Maribor – levi breg in Maribor – desni breg 

regionalna stopnja = OKROŽJE (do 1860), OKROŽNI ORGANI

Okrožje ima tradicijo neprekinjenega obstoja od 1752. Med 1850–1860 je eno od treh v vsej deželi, 
zato kot sedež okrožne vlade (od 1854 okrožnega oblastva) upravlja ves spodnještajerski prostor; vodi 
ga predsednik (od 1854 predstojnik) okrožja. 
Njegove naloge so le določena področja javne uprave. Okrožno sodišče vseskozi in tudi po 1860 
nemoteno deluje v Celju. Finančni nadzor nad istim področjem ima ves čas mariborsko finančno 
oblastvo. 

Aprila 1860 je okrožje ukinjeno. V mestu delujeta odtlej na regionalnem nivoju le še: 
•	 finančna direkcija za celo spodnještajersko področje, ki nadzira 18 davčnih uradov
•	 višje pristojbinsko sodišče

Ob naštetih elementih politične uprave so bili torej za mesto kot lokalno 
upravno skupnost odločilnega pomena: razvoj odnosov med mestno občino 
in predmestnimi občinami – do njihove vključitve v mestni areal, odnos med 
mestno in okoliškimi samostojnimi občinami, in seveda odnos mestna občina 
– okrajno oblastvo oziroma mešani okrajni urad, nato pa okrajno glavarstvo. 
Od 1867 naprej najvišji mestni možje obvladujejo okrajno glavarstvo, saj so 
odtlej redno postajali njegovi predstojniki. V bistvu je šlo za nekaj, čemur danes 
običajno pravimo kolizija interesov, a je to imelo zelo enostavno notranjo logi-
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ko: ker je Maribor 1866 kot drugo mesto v deželi za Gradcem dobil svoj lasten 
statut, je bil s tem samodejno izvzet izpod vsakršne oblastne roke okrajnega 
glavarstva in neposredno podrejen deželni vladi. Še več, skorajda samoumev-
no je, da so mestni župani na položaju okrajnega glavarja delovali izrazito v 
mestno korist. Če primerjamo to s starejšimi časi, moramo pomisliti na dobo 
od konca 15. st. do približno leta 1640, ko je mariborski mestni sodnik hkrati 
vodil tudi višje, torej deželsko sodišče Maribor, ki je tedaj bilo prav v lasti mesta, 
in je na tem višjem sodnem nivoju deloval v korist mesta. Zgodovina se je torej 
z letom 1867 do neke mere ponovila. 

V mestu ali na mestnem področju so od pomembnejših uradov in institucij 
delovali še: mestna mitnica, špital in ubožnica; višja železniška uprava Južne in 
Koroške železnice, dva poštna urada (državni in zasebni) ter telegrafski urad, 
privilegirana požarnovarnostna družba in drugi. 

Vojaštvo

Od bistvenih državnih institucij je na območju mesta vseskozi prisotna vojska. 
Njena dejavnost je strateško pomembnejša takoj po revolucionarnem času, ko 
je mestna narodna straža zavoljo svojih početij postala ''korenina vsega zla'' in 
je bila ukinjena že julija 1849. Odtlej ima mestno vodstvo tukajšnjo vojaško 
posadko za primarni strateški interes mesta, kar se mu v naslednjih desetletjih 
uspešno obrestuje. V nova poslopja na desnem dravskem bregu – kadetnico 
ter nove domobransko, konjeniško in topniško vojašnico – so preselili večino 
dotedanjih enot 47. pešpolka ter jim dodali nove, posamične enote drugih pol-
kov. Z ustanovitvijo domobranske vojske je tu nastanjena tudi močnejša domo-
branska enota. Mariborska garnizija je imela še večje živilsko in druga skladišča, 
vojno bolnišnico, kjer je med drugimi delal tudi dr. Jožef Stöger, ter kadetsko 
srednjo šolo, s pripadajočimi organi in pratežnimi pritiklinami, vključno z voja-
ško godbo. Nekatere ustanove so bile še naprej na levem bregu, npr. garnizijsko 
sodišče. Prav v opisani dobi je število vojakov izjemno poraslo in je leta 1880 
znašalo že 1648 mož, daleč največ med mesti na spodnjem Štajerskem. Razlo-
gov za to je bilo več, od idealne lege – razmeroma dobre bližine dunajskega 
dvora ter centralnega poveljstva in odličnih prometnih povezav – do ugodnih 
prostorskih pogojev in prizadevanj mesta, saj mu je vojska prinašala velike 
koristi kot dodatno tržišče mestnemu obrtništvu, storitvenim in uslužnostnim 
dejavnostim, trgovini, izobraževanju in mnogim drugim ravnem življenja, seve-
da tudi kot dejavnik prestižne vloge Maribora v deželi ter steber mariborskega 
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nemštva.8 
Vojaštvo, predvsem častniški zbor garnizije, je tvorilo več kot le pomemben 

socialni dejavnik mestnega vsakdanjika. Vendar je vojakov, ki dlje časa živijo 
ali se vsaj priložnostno pojavljajo v mestu, še več. Govora je tudi o drugih, tako 
aktivnih kot že upokojenih in trenutno deaktiviranih častnikih, v virih ozna-
čenih kot ''izven službe'' (= a.(ußer) d.(ienst)), ki so sem prišli iz vseh koncev 
monarhije ter iz najrazličnejših vzrokov, npr. na poroko kot ženin ali priča, na 
obisk domačih, bodisi da so se tu nastanili po upokojitvi … Med njimi je pomem-
ben delež ljudi plemiškega porekla ali so sami pridobili nižje plemstvo. Na 
mnogih družabnih dogajanjih z udeležbo mestne ''smetane'' so bili priljublje-
ni in zmeraj lepo sprejeti gostje, saj je prisotnost mož v častniških uniformah, 
bolj ali manj ovešenih z medaljami, križci in odlikovanji, pri marsikom vzbujala 
občudovanje, pri nekaterih pa še kaj drugega. Tak je bil gotovo v mestu vrsto let 
živeči upok. generalmajor vitez Franc Latterer pl. Lintenburg, ki je sina Franca 
uspel ''potisniti'' do položaja majorja v cesarskem generalštabu na Dunaju, mla-
doletno hčer pa je zaupal v zakon znanemu dr. Francu Radeju, tedaj javnemu 
notarju v Čakovcu, ta pa se je zato preselil sem in postal ugleden mrb. notar.9 

Običajno so se poročili z dekleti iz najpremožnejših mestnih družin. Seve-
da tu zdaleč ne bodo predstavljeni vsi, iz več izbranih primerov pa poglejmo, 
kdo od vojaštva je tedaj dodal mestu svoj pečat. Jožef baron Rechbach, nad-
poročnik (nadpor.) in profesor v kadetnici, sin pl. Rechbacha iz Novega mesta 
in matere roj. grofice Strassoldo, je vzel Marijo Duhatsch, katere družina, oče 
Franc, dr. prava in mrb. advokat, in mati Marija, roj. pl. Kriehuber, je spadala 
med najpomembnejše; njen brat Ferdinand je pozneje dosegel županski polo-
žaj. Emilija Terezija, hči Emila Kocha, mrb. meščana in mag. farmacije, se je tu 
omožila s kapetanom Antonom Florijanom Hieronimom baronom Marenzi-
jem, pl. Marenzfeldom in Schenkom iz Leobna, sinom Jožefa barona Marenzija, 
posestnika iz Odoline (Istra). Feliks Roman Schmitt, odsluženi častnik in lastnik 
gospostva Marenberg, je vzel Marijo Katarino pl. Gasteiger, hčerko Riharda pl. 
Gasteigerja, Henrik Janez Offenheimer, 51-letni upok. kapetan in sin tovarnarja 
papirja na Dunaju, pa Cecilijo Dank, hčer nadzornika mrb. mestne straže. Leta 
1869 so se v mestni stolnici po čudnem naključju poročili tudi kar trije upoko-
jeni mrb. častniki: kapetan Franc Eichmayer, rojen v Varaždinu, in gospodična 
Lucija Marija Ivana Taraborelli, hči direktorja tovarne v Italiji, roj. v Mantovi; 

8 Leskovec, ''Upravni in gospodarski razvoj'': 170; isti, ''Zgodovina uprave'', 251, 265−266; Jasna Fischer, 
''Družba, gospodarstvo, prebivalstvo.'' v: Družbena in poklicna struktura prebivalstva na slovenskem 
ozemlju od druge polovice 19. stoletja do razpada habsburške monarhije (Ljubljana, 2005), 102, 
preglednica št. 18: Rast prebivalstva (dalje: Fischer, ''Družba, gospodarstvo, prebivalstvo''); za Stögerja, 
ki je bil kot ''dr. med., kirurgije in okulist'' pred poroko Regimentsarzt und Chefarzt im Cadetten-
Institute zu Mbg. PMK 1857−1865, l. 1863, 112.

9 Latterer pl. Lintenburg: PMK 1857−1865, l. 1860, 46−47. 
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kapetan Adalbert Podgorsky, rojen v Ležajsku (Galicija); in Edvard Liebezeit, 
kapetan, roj. v Ljubljani, a je živel v Mariboru, z Antonijo, hčerjo prav tisto leto 
umrlega mrb. glasbenika oboista Franca Kaudetzkyja (njen brat Viljem je bil 
prav tako tukajšnji kapetan). 

Mariborska družina tovarnarjev Gasteiger pl. Rabenstein in Kobach je oči-
tno ljubila vojaške poklice. V 70-ih letih sta omenjena še dva njena člana kot 
častnika, topniški nadpor. Rihard, sin Henrika in matere Cecilije, roj. Tappeiner, 
se je tu oženil z gdč. Marijo Frančiško Walter, hčerjo upok. polkovnika v Gradcu, 
s pričami Julijem Walterjem z Dunaja ter Julijem Gasteigerjem. Njegov starejši 
brat in častnik Henrik Gasteiger ml. je tu umrl pri 36-ih. Rudolf pl. Zergollern, 
nadpor. domobranskega bataljona, roj. v Kamnici, sin Rudolfa pl. Zergollerna, 
kapetana a. d. v Mariboru, pa se je poročil z Ido Krempl, hčerjo mrb. višjega 
davčnega blagajnika, le dober mesec po smrti svoje matere Antonije.10 Še ena 
nevsakdanja častniška poroka v Mariboru: Matija Prüger, kapetan na Dunaju, 
in Ema Frančiška, hči Karla Rotha pl. Pongyőlok, tukajšnjega polkovnika a. d., 
rojena v Wadovicah (Galicija), za pričo pa je bil Jožef Roth pl. Pongyőlok, prav 
tako tukajšnji polkovnik.11 Nekaj jih bo omenjenih še v nadaljevanju.

Gospodarstvo, promet in denarništvo

Za gospodarski razvoj Maribora v 19. stoletju je gotovo osnovna prelomnica rev-
olucija leta 1848, ko se z odpravo fevdalizma izvede zemljiška odveza in razglasi 
obrtna svoboda, so pa opazna znamenja novega že pred marčno revolucijo, taka 
so pomnožitev obrtnih obratov, povečanje trgovine in prometa skozi mesto, 
nastanek prvih fabrik, gradnja železnice, ki steče skozi Maribor (točneje njegovo 
Graško predmestje) leta 1846.12 

V Leskovčevem stavku je opisan začetek predindustrijskega časa v mestu, 
ki je z osebno osvobojenim okoliškim prebivalstvom poslej vsakoletno dobiva-
lo na stotine parov delovnih rok. Začenjala se je industrializacija in z njo dol-
gotrajni spopad med še prevladujočimi tukajšnjimi obrtnimi obrati ter novo 
tovarniško proizvodnjo. Tedanje mariborsko ekonomsko življenje je celovito 

10 Prav tam: Rechbach-Duhatscheva l. 1860, 51−52; Kochova-Marenzi l. 1862, 79; Schmitt-Gasteigerjeva 
l. 1864, 132 in Offenheimer, 134; za tri poroke v l. 1869: Eichmayer, 88, Podgorsky, 103 in Liebezeit, 
112, in R. Gasteiger l. 1873, 256; za H. Gasteigerja MMK 1858−1876, l. 1872, 288; za Zergollerna-
Kremplovo PMK 1877−1888, l. 1878, 48.

11 PMK 1866−1876, l. 1875, 331. Kljub enakemu priimku in možnemu galicijskemu izvoru družine Roth 
omenjeni zanesljivo niso v nikakršnem sorodu s slavnim avstrijskim pisateljem judovskega rodu 
Josephom Rothom, rojenim v Galiciji.

12 Leskovec, ''Upravni in gospodarski razvoj'': 170.



A. Hozjan: Maribor v prvih dveh desetletjih po pridobitvi škofije

366

in zelo izčrpno podano v več razpravah, še posebej zadnja Leskovčeva pred-
stavlja povzetek avtorjevega dolgoletnega ukvarjanja z opisano dobo.13 Zato 
je nesmiselno obnavljati, katere tovarne, obrati, obrtne delavnice in drugo so 
nastajali, delovali in se ukinjali. Zanimiveje jih bo spremljati s konkretnimi 
imeni in priimki nosilcev tega dogajanja ter pogledati njihove medsebojne rod-
binske povezave ali druge nevsakdanjosti. 

Obrti

Število obrtnih pravic in s tem novih obrtnikov ter obrtnih delavcev se množi. 
Leta 1855, nekaj let pred začetkom opisane dobe, je v mestu 513 nosilcev obr-
tnih pravic, natanko 30 let pozneje pa že 599. Uzakonitev novega obrtnega 
reda 1859 in uvajanje najrazličnejših modnih, prehrambenih ter vsakdanjih 
življenjskih novosti sta sprožila spremembe. Nekatere tradicionalne panoge se 
ne širijo več, zato pa je prisotna njihova stalna specializacija, tako npr. v teks-
tilnih strokah: namesto tkalcev in krojačev se hitro veča skupina oblačilcev/
Kleidermacher, pojavi se celo oblačilec le za en spol = Männerkleidermacher. 
Najmočnejša mestna tradicionalna obrt je usnjarstvo, ki se prav v tej dobi z 
dejavnostjo družin Staudinger, Kleinschuster, Nasko in Badl razvije do vstopa 
v industrijsko proizvodnjo. Narašča predvsem število uslužnostnih obrtnih sto-
ritev in raznih obrti živilske stroke, tako da so npr. v začetku 80-ih let delujoči 
gostilničarji presegli stotico! Prihajajo tujci iz vseh koncev monarhije, ki imajo 
tu očitno dobro tržišče. Poglejmo izbrane primere, kdo vse iz obrtnih vrst se je v 
mestni župniji poročil, krstil oziroma poročil otroka/ke ali bil pokopan.

Ignac Malačič, krojaški mojster, sin Pavla Malačiča, gostilničarja v Zagrebu, 
je prav tu vstopil v zakonski stan. Še isto leto je enako storil Ivan Ulrich, roka-
vičarski mojster, po rodu z Moravske, pa še – kar dvakrat v dveh letih! – Jakob 
Metzinger ml., strugarski mojster in sin J. Metzingerja, mrb. orglarskega moj-
stra (morda je bil z očetom vred potomec slavnega baročnega slikarja, v prvi 
polovici 18. st. priseljenega v Ljubljano); mladoporočenca dežnikar Alojz Hoba-
cher, sin dežnikarja iz Kukmera na današnjem Gradiščanskem/Burgenland, in 
usnjar Nikolaj Győrek, roj. v prekmurskem Rakičanu, sta prišla s tedanje zaho-
dne Madžarske (tu je živel tudi Hobacherjev brat dežnikar Florijan, in skupaj sta 
vodila večjo dežnikarsko delavnico); Matija Tišler iz Štrihovca, tukajšnji izdelo-

13 Antoša Leskovec, ''Gospodarstvo v Mariboru od srede 19. stoletja do prve svetovne vojne'', v: Od 
Maribora do Trsta 1850−1914, 107−125 (dalje: Leskovec, ''Gospodarstvo v Mariboru''). Tekst vključuje 
še gospodarstvu priključujoč se promet in oris nacionalnih nasprotij v sklopu gospodarstva, največ v 
mestni trgovini. Največji del oseb, ki jih bo predstavila aktualna razprava, je zaobjet v tej in predhodni 
Leskovčevi objavi. 
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valec glasbil/Instrumentenmacher, se je po poroki 1868 vdrugo poročil le dve 
leti pozneje; Baltazar Wiesthaler, oče bolj znanega Franca, urednika Marburger 
Zeitung, je bil mrb. mizar in orgelski mojster ter gotovo evangeličan, saj je sin 
Franc šele tik pred svojo poroko (pri 41-tih!) prestopil iz te vere v katoliško; dva 
mrb. čevljarja sta si za družici našla dve tukajšnji kuharici in sestri, Frančiško in 
Apolonijo Šeško, rojeni v fari Sv. Vid nad Planino; Matija Fliegenschnee je imel 
zanimivo obrt s koncesijo, izdeloval je vato/konzessionierter Wattamacher in 
Mbg.

Izdelovalec ščetk/Bürstenmacher Franc Olszewski je v mesto ob Dravi pri-
šel iz daljne rojstne Biale v Galiciji; znan mrb. klobučarski mojster Anton Leyrer 
je svojo hčer Marijo uspel poročiti z Ludvikom Viljemom Mertensom, zastopni-
kom veletrgovcev na Dunaju in sinom klobučarskega tovarnarja v Lichtenthalu 
pri Dunaju; še drugemu ženinu, tukajšnjemu klobučarju, pa je za pričo bil Franc 
Pußwald, mrb. klobučarski tovarnar; usnjarski mojster Alojz Berneth je bil hkra-
ti lastnik mrb. kopališča v Usnjarski ul. Pri omenjenih Leyrerjih sta za poroke in 
naslednike poskrbela še: pri 23-ih letih že uveljavljeni mrb. likerski ''fabrikant'', 
sin mizarskega mojstra Edvarda Leyrerja Edvard Leyrer ml., in pa Friderik Alojz 
Leyrer ml., mrb. knjigarnar, sin Antonovega brata, znanega tukajšnjega knjigar-
narja, častnega meščana in mestnega svétnika Friderika Leyrerja st. (ta je umrl 
1880. pri 73-ih).14

Iz daljnega Augsburga je prišel ter se tu poročil Jožef Gleissl, sin tamkajšnje-
ga tiskarja in mojster tiskarskih strojev v eni od mrb. tiskarn; podobno od daleč 
je v mesto prišel tudi mrb. urar/Uhrmachermeister Ferdinand Dietinger ter vzel 
za ženo Ano Frideriko iz bogate mestne družine Löschniggov, njena mati je bila 
roj. Schmiederer, priča pa je bil – malo pred svojo smrtjo – Henrik pl. Gasteiger 
st. (njun 1880. prvorojeni sin Robert Ferdinand Jožef Dietinger je kot avstrijski 
častnik nekaj pred upokojitvijo postal general Wehrmachta!); tudi Jožef Denzl, 
mrb. ulivalec zvonov/Glockengießer, je bil zagotovo tujec, sin Teodor Denzl, 
izučen enake veščine, pa je umrl pri 30-ih; še iz italijanskega prostora: ženin 
Danijel Madile, zidarski mojster iz Gemone, si je tukaj našel življenjsko sopotni-
co, prav tako kot juvelir/Juvelier Anton Massatti in specializirani lesarski rezalec 
Angelo Vergani (Leistenschneider) iz Salója (na zah. obali Gardskega jezera), ki 
je vzel Marijo Primožič, vdovo Gregorčič iz Vedrijana pri Gorici, a oba sta že 
nekaj let živela tu in poroka je bila hitra zaradi rojstva nezak. otroka, za pričo sta 

14 PMK 1857−1865: Malačič l. 1859, 21−22 in Ulrich, 26−27, Metzinger l. 1858, 17−18 in l. 1860, 45−46, 
A. Hobacher l. 1864, 142; PMK 1866−1876: F. Wiesthaler l. 1867, 33 in Győrek, 36, Tišler l. 1868, 53, 
obe Šeškovi l. 1869, 108−109, Fliegenschnee l. 1871, 196, Olszewski l. 1872, 217 in Marija Leyrer, 
244, Berneth l. 1875, 339, E. Leyrer ml. l. 1875, 321, in Fr. A. Leyrer ml. l. 1876, 380; za Pußwalda PMK 
1877−1888, l. 1880, 116; za B. Wiesthalerja RMK 1860−1866, l. 1862, 68. 
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jima bila Angelo Zoratti, mrb. pozlatar/Vergolder z ženo Ireno de Lucca.15

Gostilničarstvo in hotelirstvo sta v mestu prav cvetela. Mnogi lastniki teh 
obrti/Wirt, Gastwirt, Gastgeber, Gasthofbesitzer; Hotelbesitzer, Hotelpächter so 
skušali tudi z družinskimi vezmi prenašati posel v naslednjo generacijo, hkrati 
pa pazili na nivo lastnega ugleda. Tukajšnji gostilničar Karel Macher in Karoli-
na Schneid, hči mrb. gostilničarja, sta na primer za poročno pričo pregovorila 
znanega mrb. pivovarja Tomaža Götza. Slednji je svojo hčer Alojzijo tu omožil z 
Venceslavom Königom, roj. na Češkem. Z Madžarske priseljen gostilničar Jakob 
Ernest Tisso se je uspel tu poročiti z Antonijo roj. Girstmayr, a se je 46-leten 
ustrelil. Nato je gostilna pripadla sinu Ernestu Tissoju ml., ki je imel posebno 
zgodbo – zelo podobno zgodbi družine Gasteiger (gl. spodaj!) – z ženskami iz 
znane mestne družine Lorber: ko mu je maja 1879 za jetiko umrla mlada žena 
Frančiška (23), je že februarja 1880 poročil njeno mlajšo sestro Jožefino (20), in 
po materini strani sta mu za priči bila oba znana Girstmayrja, Ivan in Dominik. 
Družina gostilničarjev Babinsky je živela skupaj v hiši z oznako Mesto/Stadt št. 
115 in doživela tragično družinsko nesrečo: ko je umrl oče gostilničar Franc 
(75), je sinu Rudolfu Levu, že gostilničarju, le dan pozneje umrl še novorojen-
ček. Pivovarjev je bilo ob omenjenem Götzu še nekaj, konkurenti so mu bili 
znani Franc Tscheligi, Ivan Schmiederer in tudi Ivan Mayer. Od hotelirjev je 
treba omeniti vsaj hotelska lastnika Antona Ronacherja in Ivana Wiesthalerja. 
Kavarnarjev ne bomo naštevali, zanimivi so sami nazivi: Caffetier in Mbg., Kaffe-
ehauspächter in Mbg. Nekateri nosilci teh dejavnosti so bili le začasni zakupniki 
objektov in nanje vezane obrti.16 

Bogastvo obrtnih poklicev oziroma specialno izučenih posameznikov v 
tedanjem mestnem vsakdanjiku odseva tudi v manj pogostih/nenavadnih izra-
zih zanje – po osnovnih opravilnih skupinah (ob že omenjenih): 

•	 živilski: Würstler, Fleischselcher, Luxusbäcker, Kaffeebrenner, Kaffessie-
der, Essigsieder, Oberbräuer; 

•	 izdelovalni in storitvenouslužnostni: Brunnenmachermeister, Pfeifen-
schneider, Holzschneider, Schraubenschneider, Seßelmacher, Stroh 
und Rohrsessel Erzeuger, Bademeister, Klaviermeister, Ringelschmi-
edmeister, Satlermeister, Tapeziermeister, Wasenmeister, Seidenfärber 
hier, Farbenreiber, Regenschirmmacher/in, Korbflechter, Optiker, Kno-
pfmacher, Metallgußwaarenerzeuger, ArchitekturTischler&Vergolder, 

15 PMK 1866−1876: Gleissl l. 1876, 369 in D. Madile, 383; PMK 1877−1888: Vergani l. 1877, 34, in 
Dietinger l. 1879, 69 (za informacijo o sinu se na tem mestu zahvaljujem prof. dr. Francu Rozmanu); 
za J. Denzla RMK 1860−1866, l. 1865, 146; za T. Denzla MMK 1858−1876, l. 1875, 399; za Massattija 
RMK 1876−1882, l. 1876, 44. 

16 Za R. L. Babinsky PMK 1857−1865, 111; PMK 1866−1876: Macher l. 1869, 117, I. Mayer l. 1870, 153, 
in A. Götz l. 1872, 223; za E. Tisso ml. PMK 1877−1888, l. 1880, 95; MMK 1858−1876: Jakob E. Tisso l. 
1865, 122, za Babinskyje l. 1871, 249, in Ronacher isto leto.
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Deckenmacher, Modist/in, Zeichner, KunstGärtner in LangersVilla, Kre-
isbuchdrucker. 

 
Nekateri izrazi v tedanjih virih so prave redkosti in potrebujejo razlago: 

Schieferdecker – pokrivalec streh s škriljavci (v mestu sta bila vsaj dva), Geo-
plastiker – izdelovalec reliefov zemeljske površine ali modelov raznih izdelkov, 
Schriftenmaler – izpisovalec raznih reklamnih/opozorilnih napisov na les ali 
zid, Gaischütz – pri peku zaposlen ulični prodajalec pekovskih izdelkov, Zeich-
ner – tehnični/umetnostni risar. 

Najdejo se tudi imena prav posebnih obrtnikov – prvih mrb. fotografov. 
Leta 1867 tu umrli samski fotograf Leopold Weinhuber je štel šele 24 let; isto 
leto se je tu poročila Ema, hči tukajšnjega fotografa Primoža Skoffa; mrb. foto-
graf Henrik Niggl, roj. v Innsbrucku, se je tu poročil z nevesto iz Württemberga, 
priča mu je bil še en tukajšnji fotograf Hugo Schwerdtfeger. Tudi Henrik Kra-
ppek nastopa v virih kot oče. Najbolj znan mrb. fotograf Ferdinand Weitzinger17 
se je oženil z Marijo roj. Schmiederer. Tu je tudi v citirani knjigi vedut omenjeni 
fotograf in litograf Marko Smech, a tokrat kot Besitzer einer artistischen Anstalt. 
Posebno radovednost vzbujajoče pa so morale biti iluzionistične upodobitve 
raznih motivov, od mestnih predelov do tedanjih avstrijskih in svetovnih zna-
menitosti, označene kot ''panoramski razgled'', občinstvu na ogled za nekaj 
novčičev. Tedaj v mestu navzoči lastniki panorame/Panoramabesitzer so bili: 
tu poročeni Jurij Ulrich, oba z nevesto sta sem prišla iz vel. vojvodstva Hessen – 
Darmstadt, kot priča pa jima je pomagal še en mrb. ''panoramar'' Jožef Kollarz; 
nekaj pozneje se pojavi še Hutterer, mrb. lastnik panorame iz Risterheima pri 
Riedu na Gornjeavstrijskem.18

Podjetništvo in trgovina

Tovarn je po letu 1848 vedno več, vendar Maribor po Leskovčevi oceni do leta 
1918 ne dobi značaja industrijskega mesta. Tovarne, ki so nastale pred letom 
1848, sčasoma propadejo, v opisani dobi leta 1873 tudi edina še delujoča tovar-
na rozolije in po 1875 Gereckejeva tovarna kavnega nadomestka (figove kave), 

17 Njegove najlepše fotografije raznih mestnih objektov in predelov so zbrane v: Primož Premzl (ur.) 
Mariborske vedute (Maribor, 2004). Tu so predstavljene tudi mestne fotografije in dela Skoffa, Niggla 
in Krappeka.

18 PMK 1866−1876: P. Skoff l. 1867, 40, Smech l. 1872, 241, Niggl in Schwerdtfeger l. 1873, 264, in Ulrich 
ter Kollarz l. 1876, 349; za Weinhuberja MMK 1858−1876, l. 1867, 159; za Krappeka RMK 1866−1875, 
l. 1872; za Weitzingerja RMK 1876−1882, l. 1876, 46. 
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medtem ko se starejša tovrstna Gerdesova obdrži.19 Novi obrati nastajajo nepre-
nehoma z namestitvijo novih zvrsti strojev in z njimi dodatnih delavcev v že 
obstoječe obrtne delavnice, ali pa tako, da širijo raznovrstnost dotlej tu nezna-
nih panog. Najpomembnejši posamični proizvodni delodajalec je vse od usta-
novitve marca 1863 prvi veliki industrijski obrat Južne železnice na Studencih, 
ki je nato od 1875 dalje zaposloval nad tisoč delavcev. Med drugimi posamič-
nimi večjimi podjetji izstopajo nove usnjarne, parni mlini, opekarne, tovarne 
likerjev, cikorije, pohištva, čevljev in slamnikov, gradbena podjetja, pivovarne 
in plinarna. Zato se nezadržno veča število industrijskih delavcev. Ko se 1873 
zgodi borzni polom na dunajski borzi, se to kaže tudi v tukajšnjih razmerah: 
eden največjih delodajalcev, Delniška družba mariborske tovarne čevljev, gre 
v likvidacijo in lastnik Kleinschuster jo v začetku naslednjega leta preseli na 
Dunaj, njegov poslovni partner Staudinger pa je primoran svojo tukajšnjo 
dotlej uspešno usnjarno prodati novemu uspešnežu Badlu.20 Drugi odmevnejši 
bankrot je v začetku 80-ih let prizadel lastnika parnega mlina v Melju in tam-
kajšnje graščine ter člana znane mariborske poplemenitene družine Alojza pl. 
Kriehuberja ml. 

Med mestnimi podjetniki so se v virih znašli tudi: sprva mizarski mojster, 
nato pohištveni tovarnar Ivan Lacher/Möbelfabrikant, živel je na ekskluziv-
ni točki mestnega središča tik ob mestnem gradu (Burgplatz 1), in čevljarski 
tovarnar Anton Kleinschuster ml./Schuhfabrikant, Schuhwaarenfabrikant; 
Jožef Kuschma, gradbeni podjetnik, z ženo Alojzijo Julijano Gapp pl. Tammer-
burg; Peter Anton Plazotta, gradbeni podjetnik iz italijanskega Cerciventa; iz 
Briega v pruski Šleziji sem priseljeni Otto Hermann Mühmler, lastnik apnene 
peči; lastnik parnega mlina Kaup; tovarnar slamnikov/Strohhütefabrikant in 
tekstilni trgovec/Modewaarenhändler Karel Petuar (Petovar); ob Leyrerju še 
drugi likerski tovarnarji/LiqueurErzeuger Karel Claus (morda z Dunaja?), Zaff 
in Pock; usnjarska tovarnarja Staudinger in Jurij Stark; čevljarska tovarnarja 
Vincenc Spatzek in Ivan Wetschko, ter Industrieller Kajetan Pachner.21 Najpo-
membnejši bodo predstavljeni spodaj; njihove družinske zgodbe so razvidne 
kar iz matic, opisa vredna pa bo tudi zgodba v začetku 70-ih let najpetičnejšega 
mestnega industrialca Andreja Nudla.

Med kopico izrazja za razne tovarniške poklice izdvajam manj značilne 

19 Leskovec, "Upravni in gospodarski razvoj": 173. Rozolija (starinsko) = sladek liker zlasti iz cvetov 
pomaranč, vrtnic, SSKJ (Ljubljana, 1994), 1182. 

20 Za te navedbe prim. vse že citirane Leskovčeve razprave o tedanjem mariborskem gospodarstvu. V 
njih se najde tudi marsikatero od imen, ki sledijo v nadaljevanju z matičnimi podatki. 

21 RMK 1867−1875: Kaup l. 1874, 357 in Spatzek, 374, K. Claus l. 1875, 444; RMK 1876−1882: Lacher l. 
1877, 82, A. Kleinschuster ml., 89 in Kuschma, 116; PMK 1866−1876: Plazotta l. 1867, 39, in Mühmler 
l. 1868, 59; za K. Pachnerja PMK 1877−1888, l. 1878, 52; MMK 1858−1876: I. Wetschko l. 1871, Petuar 
l. 1873 in Staudinger l. 1874, 350; MMK 1877−1898: za J. Starka, Zaffa in Pocka gl. l. 1879−1880. 
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izraze: Werkmeister in der hiesigen Schuhfabrik; Schuhstepper (šivalec gornjih 
delov čevljev v tovarni); Laborant in der LiqueurFabrik zu Mbg.

Izredno moč, sposobnosti in odlične zveze je kazala mestna trgovina. V 
njej so že prisotni ljudje iz vseh področij monarhije. Brez konkurence najpo-
membnejši trgovski produkt je domače vino, ki 1856 poveže več domačih veli-
kih vinarjev v Trgovsko društvo štajerskih proizvajalcev vina in ima na mesto 
mnoge vzporedne pozitivne vplive, npr. ustanovitev deželne vinarske šole.22 
Sledijo surovine in produkti: les, pivo, likerji, mnogi obrtni in drugi živilski 
izdelki. Kaže, da se je lahko prav v tej gospodarski panogi tudi slovensko govo-
reči element najštevilneje uveljavil v samem mestnem jedru. Sorodstvene zveze 
tedanjih mrb. trgovcev so morda za koga osupljive, a glede na tedanje migracij-
ske zmožnosti in način življenja so povsem običajne. 

Precej jih našteva že Leskovec, tu pa navajam še več izrednih primerov. 
Vodja trgovine v Gradcu Hugo Ludvik Fritz pl. Friedenlieb, roj. v Chemnitzu, 
se je tu poročil z Mariborčanko gdč. Ernestino Marijo Stella, graški trgovec z 
železnino Sigismund Juhász iz Nagykanizse pa z Julijano Czimeg, roj. v Szegedu 
in tu stanujočo pri sorodnikih; Alojz Matija Anton Lintner, mrb. trgovec z meša-
nim blagom, je semkaj prišel iz južnotirolskega Brixna/Tirolerhändler; trgovec 
in tuk. hišni lastnik Karel Reuter, evangeličan, roj. v Uslarju, kraljevina Hanno-
ver, je za poroko dobil ustni dispenz škofa J. M. Stepišnika; dunajski trgovec 
Mathias Rössle, rodom iz bavarskega Donauwörtha, je tu oženil Jožefo Marijo 
Honerlein, hčerko mrb. gostilničarja; znani mrb. trgovec Jožef Kokoschinegg, 
sin okraj. sodnika v Slov. Bistrici, je vzel gdč. Pavlino Alojzijo, hčer že umrlega 
trgovca in posestnika Ivana Delage, priči pa sta bila brat dr. Gustav Kokoschine-
gg, graški advokat, in Anton baron Sanlegue; tudi mrb. trgovec Silvester Fonta-
na iz Sappade pri Bellunu ob reki Piavi je tu stopil v zakon in za priči imel še dva 
mrb. trgovca, Romana Pachnerja st. ter Karla Hartnagla; mladoporočencatrgo-
vec Ivan Sanitzer in Ana Pirschan sta oba prišla z Moravske, priči sta bila znova 
dva mrb. trgovca, eden je bil njen brat/stric Gustav Pirchan. Trgovec Ludvik 
Albensberg pa se je oženil s hčerjo dunajskega tovarnarja.

Specializacija poklica in akumulacija družinskega kapitala sta odmevali 
tudi v zvezah: Jožef Felber, sin Alojza Felberja, in Antonija Marija, hči Antona 
Straschilla, sta živ dokaz tega, saj so bili vsi omenjeni, razen neveste, znani mrb. 
lesni trgovci! Tukajšnji trgovec Ignac Halbärth pa je v zakon dobil Ano Marijo, 
hčer mrb. tovarnarja Jakoba Badla st., priči sta jima bila Karel Poldenik, graški 
bankir, in nevestin brat Jakob ml. Le tri dni pozneje se je prav ta Poldenik tu 
poročil s Terezijo, hčerjo Franca Halbärtha, mrb. trgovca z železnino in Ignace-

22 Leskovec, ''Gospodarstvo v Mariboru'', 107−108. 
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vo sestro – zato je razumljiva Karlova prejšnja vloga.23 
Izrazje trgovskih poklicev še poudarja tedanjo specializacijo posamič-

nih trgovcev: Produkten, Viktualien, Schuh, Getreide, Mehl, Papier, Glas, Vieh, 
Geschier, Möbel, Modewaaren, Schnittwarenhändler, WeinGroßhändler.

Promet in komunikacije

Dve mariborski železniški postaji, Gl. kolodvor in na Studencih, in celoten 
kompleks železniških delavnic so zaposlovali izredno raznoliko delovno silo: 
navadne ročne delavce, razne mojstre predvsem kovinoobdelovalnih obrti 
(npr. Mechaniker am KärntnerBahnhof zu Mbg.), uradnike ter uslužbence, 
pomožne kurjače, kondukterje in upravnika postaje (npr. Karel Franc, Stations 
Chef Mbg.), med njimi celo tako ''nujno'' potrebne, kot je bil Uhrmacher bei der 
Eisenbahn in Mbg. Ženin Franc Klein, kondukter pri J žel., je za priči imel dva 
sodelavca kondukterja.

Na obeh mariborskih poštah in v telegrafskem uradu so delali tudi prav 
ugledni ljudje: poštni asistent Rajmund pl. Kleinmayr, sin umrlega Karla pl. Kle-
inmayra, lastnika tovarne papirja v Žužemberku, se je tu oženil z Ivano Mari-
jo, hčerjo komisarja mrb. finančne straže Hermana Geisslerja, priči sta bila dr. 
Edvard Hoffler, prof. na višji realki v Gradcu, in advokat dr. Lorber; asistent Karel 
Schlegel, roj. v gorenjskem Tržiču, pa je vzel Emilijo Marijo, hčer mrb. finančne-
ga komisarja Mateja Wohlmutha, priči sta bila višji poštni upravnik (upravnik 
glavne mrb. pošte) Mavricij Goppold in poštni ekspeditor Mühlbäck; poštni ofi-
cial Friderik Jäger je za ženo imel Coletto pl. Ehrlinger, hčer poštnega oficiala, 
njunemu otroku pa je botrovala njena sestra Marija.24

Denarništvo

Mestne denarne ustanove nastajajo od 1861 naprej.25 Zaposlovali so uradni-
štvo, vodilo pa jih je nekaj uglednih meščanov. Henrik Gasteiger pl. Rabenstein 
in Kobach je npr. ob smrti označen kot Obmann der SparkasseDirektion in Mbg.

23 PMK 1857−1865: pl. Friedenlieb l. 1859, 28−29, Juhász l. 1861, 65, Lintner l. 1862, 87, in Reuter l. 1863, 
109; PMK 1866−1876: Rössle l. 1867, 39, Kokoschinegg l. 1875, 309 in Fontana, 325; PMK 1877−1880: 
Sanitzer-Pirschanova l. 1878, 42, Felber-Straschillova l. 1880, 85, in Halbärth-Badlova-Poldenik, 
96–97.

24 PMK 1866−1876: R. pl. Kleinmayr l. 1873, 336, in F. Klein l. 1876, 348; za Schlegla PMK 1877−1888, l. 
1877, 4; za Jägerja RMK 1876−1882, l. 1877, 114. 

25 Leskovec, ''Razvoj gospodarstva'', 347−348.
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Uradništvo, uslužbenci

Delež javnih in raznih zasebnih/Privatbeamter uradnikov ter uslužbencev je z 
delom obstoječih ter z ustanavljanjem novih javnoupravnih ali najrazličnejših 
gospodarskih služb v mestu nenehno naraščal. Ugled javnoupravnih uradni-
kov/uslužbencev, zaposlenih na kateri od treh zgoraj opisanih oblastnouprav-
nih stopenj ali drugod, npr. v šolah, je bil samoumeven in v mestnem vsakda-
njiku jasno prisoten. Najvišji, a tudi srednje rangirani okrožni, okrajni in mestni 
birokrati v virih nastopajo v povezavah z najimenitnejšimi tukajšnjimi imeni 
ali celo segajo daleč čez mestne meje. Med njimi je vse več plemičev oziroma se 
poročajo s članicami plemiških družin iz celotne monarhije. 

57-letni okrožni predsednik Vincenc Ritschl, vitez reda železne krone 
(dotlej še neporočen), je 1857 vzel v zakon 21-letno gdč. Heleno Ludoviko, 
hčer mariborskega tovarnarja Karla Gerdesa st., vdovec Franc Komac, predstoj-
nik urada na tukajšnji mestni upravi, roj. v Gradcu, kjer je bil oče okraj. komisar, 
pa Frančiško Amalijo baronico Sanleque, hčer prej omenjenega barona, kape-
tana iz Prage. Na mrb. okrajni finančni direkciji sta med drugimi delala tudi višji 
uradnik vitez Alojz pl. Frießs (umrl že pri 26-tih), in komisar Alojz pl. Peball, na 
okraju pa nekdanji okrajni glavar in vitez papeškega reda sv. Gregorja Anton 
Wutt in okrajni glavar Julij Sender; okrajni komisar Jožef Pschofsky, sodni diur-
nist Anton Kopriva, roj. v Brebrovniku pri Svetinjah, in sodna adjunkta Edmund 
Schrey pl. Redelwerth ter dr. Alojz Baumann. Ivan baron Neugebauer in vitez 
Julij pl. Lerchenthal sta bila tukajšnja železniška uradnika/Beamter bei der Süd-
bahn, pri 28-ih letih umrli dr. prava Jožef Ribič je bil tudi rezervni poročnik, 
Karel Ipavic pa upok. višji uradnik in bivši c. kr. pravni konzultant zemljiškood-
vezne komisije.26 

Mestna uprava je zaposlovala najrazličnejše srednje in nižje uradništvo ter 
uslužbence – vključno z gasilci in mestno stražo –, ki jih je zaznati v mnogih 
poklicnih izrazih. Med njimi so zanimivejši: Stadtwachmeister, Flößstempler, 
Lendhüter, Standgeldeinnehmer, Wassermautheinnehmer in Mbg., Stadtwe-
gmacher, Stadtgärtner, Strassenmeister, Feuermann, Feuerwächter, Städtischer 
ArrestAufseher, StromAufseher, Steindrücker (litograf = kamnotiskar) beim 
Stadtrate Mbg. Tudi tu so se sklepale zanimive vezi: Ivanu Iseppu, računovodji 
mestne uprave, je npr. ob poroki bil priča sam župan dr. Matej Reiser.27 

Zasebno uradništvo se je množilo tudi na železnici, v delavnicah, obratih 

26 PMK 1857−1865: Ritschl l. 1857, in Kopriva l. 1862, 84; PMK 1866–1876: Komac l. 1868, 67, in Sender 
l. 1876, 386; MMK 1858−1876: pl. Frießs l. 1861, 58, Wutt l. 1863, 84 (obred je imel sam škof Stepišnik!), 
pl. Lerchenthal l. 1865, 125, pl. Peball l. 1866, 134, J. Pschofsky l. 1867, 151, Ribič l. 1874, 342 in Ipavic, 
346; RMK 1867−1875: pl. Redelwerth l. 1870, 134, Baumann l. 1871, 201, in Neugebauer l. 1872, 231. 

27 Za Iseppa PMK 1866−1876, l. 1872, 230. 
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in tovarnah, kar je razvidno iz izrazoslovja, npr. Fabriksbeamter, Fabriksbuch-
halter. 

Mariborski odvetniški krog je tedaj tvorilo kar nekaj vrhunsko izobraženih 
doktorjev prava. Eden najbolj znanih je bil že omenjeni Franc Ksav. Duhatsch, 
priseljen s Ptuja, kjer je postal celo častni meščan, poročen s Slovenko Ano roj. 
Primositsch (Primožič). Nato še njegov sin Ferdinand Duhatsch ter Ferdinand 
Dominkuš in Henrik Lorber. Tu so se med drugimi poročili mrb. advokatski 
začetniki (koncipienti), vsi doktorji prava in poznejši znani mestni odvetni-
ki: Ivan Sernec z Jožefo Srebre, hčerjo kirurga iz Šoštanja; Franc Grögl, roj. v 
Lovrencu na Pohorju; Jernej Glančnik iz Podlipe pri Velikovcu z Marijo Viljemi-
no, hčerjo mrb. pivovarja in posestnika Franca Tscheligija; otroku koncipienta 
Ivana Stepišnika/Stepischnegg in Emilije roj. Stifter, hčere tržaškega trgovca, je 
botrovala mati Ferdinanda Duhatscha, a jo je zastopal prav on. Vsem sta družbo 
še kot koncipienta delala Jakob Alojz Ploj in Franc baron Martinecz, medtem 
ko je Jakob Pečko že pri 32-ih tragično podlegel jetiki. Od blizu in daleč se jih je 
sem iz najrazličnejših vzrokov, največkrat zavoljo tu rojenih nevest ali najbližjih 
sorodnikov oziroma znancev, prišlo le poročit še nekaj, tudi dva rojena Grad-
čana: advokat v Rottenmannu dr. Rajmund Petretto in Ida Ana Amalija Orra-
sch (Orač), priči sta bila mrb. veleposestnik Alojz pl. Kriehuber in trgovec Jožef 
Kokoschinegg (verjetno je bila poroka tu zavoljo njiju); advokat v Monoštru dr. 
Edmund Mittli, roj. v Körmendu, od tam pa je prišla tudi njegova nevesta, sicer 
tu rojena hči mrb. uradnika; graški koncipient vitez dr. Karel pl. Sacher-Masoch, 
roj. v Lembergu (zdaj Lvov) očetu Leopoldu, dvornemu svétniku in direktorju 
policije, mlajši brat znamenitega pisatelja Leopolda pl. Sacher-Masocha, z gdč. 
Elizabeto Gutmann, hčerjo upok. okr. glavarja v Gradcu in Emilije, roj. Gerdes, 
Mariborčanke po rodu (očitno je bila poroka tu prav zaradi nje), priča je bil 
vodja mrb. sodišča Karel Hauser.

Med mariborske notarje sta spadala tudi bodoči župan dr. Matej Reiser, ki si 
je pri 37-ih letih sem pripeljal nevesto Ido Dorotejo Avgusto Puchelt iz vojvod-
stva Baden, kjer se je sam rodil, in dr. Julij Mulle, 51-letni dotlej še neporočeni 
samec, sin lastnika zemljiških posesti Loka in Rute pri Zidanem mostu, ki je imel 
za priči dva najvišja mrb. uradnika, okraj. glavarja Julija Senderja in okraj. sodni-
ka Ivana Forstnerja.28 

28 PMK 1857−1865: Sernec l. 1862, 101, in F. Grögl l. 1865, 162; PMK 1866−1876: M. Reiser l. 1868, 78, 
Sacher-Masoch l. 1873, 280 (o družini Sacher-Masoch prim. Igor Antič, Veliki svetovni biografski lek-
sikon (Ljubljana, 2002), 962), Mulle l. 1874, 303, Glančnik l. 1875, 319 in Petretto, 327; za Mittlija PMK 
1877−1888, l. 1879, 78; za Ploja RMK 1860−1866, l. 1861, 37; za Martinecza RMK 1876−1882, l. 1877, 
121; za Fr. Ks. Duhatscha MMK 1858−1876, l. 1870, 224; za Pečka MMK 1877−1898, l. 1877, 6.
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Šolstvo, sociala, zdravstvo

Mestna intelektualna elita je v največji meri prisotna na izobraževalnih ustano-
vah. Najpomembnejšim starejšim mariborskim šolam: glavni deški šoli, dekliški 
glavni šoli in gimnaziji, vse so bile v državnih rokah in se nahajale v mestnem 
jedru, se je leta 1850 pridružila tudi nižja realka. Spremembe na vsaki od teh so 
bile nujne, saj se je število učencev/učenk in zato tudi oddelkov v opisani dobi 
nenehno večalo (predvsem po zakonu o splošni šolski obvezi od šestega leta 
naprej iz 1869), rasli pa so tudi apetiti ambicioznejših staršev. Poseben dosežek 
je predstavljal razvoj dekliške glavne šole v osemrazrednico, saj je omogočila 
vzpostavitev samostojne dekliške meščanske šole leta 1883. 

Od cerkvenih, zasebnih nižjih šol, je v magdalenskem predmestju delova-
la osnovna večrazrednica, v graškem predmestju pa župnijska trirazredna šola 
''pri sv. Mariji'', ki je bila 1874 ukinjena in sistematizirana v občinsko šolo. Usta-
nova šolskih sester v mestnem središču je svoje poslanstvo pričela z ustanovi-
tvijo zasebne dekliške dvorazrednice, ki pa je hitro napredovala v štirirazredni-
co in 1875 dobila pravico javnosti, tedaj že s slovesom edine slovenske šole v 
mestu, saj je imela slovenske vzporednice. 

V srednjem šolstvu je prednjačila c. kr. državna gimnazija s kompletnimi 
osmimi razredi.29 1870 se ji je pridružila popolna višja realka30, štiri leta kasneje 
pa še izpopolnjeno moško učiteljišče, nastalo iz glavne šole in dvoletnega uči-
teljišča, osnovanega 1861. Posebno vlogo je igrala štiriletna kadetska srednja 
šola v kadetnici oziroma KadettenInstitut, edina na slovenskem ozemlju, delu-
joča od 1856−1870, ko je za daljši čas ukinjena.31 Njeni diplomanti so se zaradi 
odlične usposobljenosti zlahka vpisovali na razne vojaške akademije, najboljši 
celo že po absolviranem 3. letniku. Specializirane dvo- in triletne strokovne šole 
nastajajo kot interes ekonomskega razcveta mesta in okolice od 1862 naprej. 
Kot prva je ustanovljena trgovska (označena celo kot Handelsakademie!) in 
gremialna šola (šola za trgovske vajence). Sledile so ji 1872 daleč naokoli cenje-
na deželna sadjarsko-vinarska šola ter štiri leta pozneje splošna obrtna nadalje-
valna šola (za vajence raznih obrti).

Razne umetnostne in spretnostne, a izključno zasebne šole ter tečaji so 
dopolnjevali mestno izobraževalno ponudbo. V glasbenih šolah so poučevali 
instrumentalno igro, solopetje ali oboje. V obliki tečajev so se ''nadebudneži'' 

29 O gimnaziji prim. razpravo B. Hartmana, dopolnjeno in ponatisnjeno v: Bruno Hartman, ''Zgodovina 
knjižnic mariborske (klasične) gimnazije (1758−1941)'', v: Kultura v Mariboru. Gibanja, zvrsti, oseb-
nosti (Maribor, 2001), 764−793. V njej je omenjenih tudi precej imen profesorjev, ki sledijo v aktual-
nem tekstu.

30 O višji realki prim. Bruno Hartman, ''Knjižnica mariborske realke (realne gimnazije) (1870−1914)'', 
prav tam, 794−819.

31 O kadetnici prim. Bruno Hartman, ''Mariborska kadetnica'', prav tam, 246−253.
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lahko izučili celo slikarstva in risarstva. 
Nikakor ne smemo pozabiti mariborskega škofijskega, prevladujoče slo-

venskega bogoslovja, ki je pričelo s teološkim študijem le nekaj tednov po pre-
selitvi škofijskega sedeža. Tesno z njim povezan je bil 1861 vzpostavljen dijaški 
zavod Viktorinum, pozneje sicer preseljen v Celje, a 1878 nadomeščen z novim 
malim semeniščem. V oba so takoj začeli sprejemati revnejše fante s slovenske-
ga podeželja.32

Učiteljsko osebje na opisanih ustanovah v tej dobi je prihajalo v Maribor 
od blizu in daleč. Očitno je bil tudi učiteljski poklic ključ do uglednih družin. Še 
med sedanjimi zgodovinopisci je nedvomno najbolj znan in cenjen dolgoletni 
gimnazijski profesor Rudolf Gustav Puff, sicer dr. filozofije (roj. 1808), ki se je – 
že kot prileten vdovec pri 53-ih – tu vdrugo poročil s 24-letno Avgusto Gunis.33 
Kar nekaj pomembnih slovenskih imen je v 50-ih in 60-ih letih na gimnaziji 
delalo družbo Puffu.34 Od teh so se v poznejših letih tu poročili in imeli otroke 
Jožef Šuman, Ivan (tudi Janko) M. Pajk – nato opustil profesuro in postal znan 
tiskarnar – kar dvakrat, in 41-letni Ivan Majciger, prišlek s Kranjske, ki je vzel 
Ano Marijo roj. Senekovič, vdovo po tukajšnjem prezgodaj umrlem gimnaz. uči-
telju Antonu Žnidariču.35 Od gimnazijske profesorske združbe so se do 1880 tu 
oženili še: Filip Klimscha, po rodu iz Nikeltafa (Šlezija), suplent Leopold Kopri-
všek, po rodu iz Olimja, Vincenc Borstner, doktorand filozofije in kandidat za 
mesto gimnaz. učitelja, Ivan Polanec – za pričo mu je bil Franc Rapoc, bilježnik 
v Mariboru, dr. Adolf Nitsche, 42-letni Martin Valenčak z uglednima pričama, 
advokatom dr. Ferdinandom Dominkušem ter dr. Radejem, in Franc Horak, 
po rodu iz čeških Polkovic, ki pa je vzel tu rojeno hčer steklarskega mojstra in 
trgovca s steklenino Lujzo Matildo Marijo Fetz.36 

Tedanjih gimn. profesorjev je seveda bilo še več, saj med starši ali botri 
krščenih/umrlih otrok nastopajo: Jožef Essl – kot dolgoletni gimn. prof. je po 
smrti dotedanjega direktorja realke in kateheta Andreja Schocherja 1865 prišel 

32 Franc Kovačič, Slovenska Štajerska in Prekmurje. Zgodovinski opis (Ljubljana, 1926), 353−354 (dalje: 
Kovačič, Slovenska Štajerska in Prekmurje); Vladimir Bračič, ''Razvoj šolstva in drugih izobraževalnih 
dejavnosti v Mariboru'', v: Maribor skozi stoletja. Razprave I (Maribor, 1991), 587−595. 

33 Leta 1861, PMK 1857−1865, 69. 
34 F. Kovačič jih je označil takole: ''K sreči so na mariborski gimnaziji baš v tej dobi (1850−1860) delovali 

vrli rodoljubi Matjašič, Trstenjak, Raič, Lipež, Majciger, Šuman, Janko Pajk, ki so netili slabotno lučko 
narodne zavesti …'' Kovačič, Slovenska Štajerska in Prekmurje, 353. 

35 PMK 1866−1876: Pajk l. 1868, 59, Majciger l. 1870, 172 – za priči slednjemu sta bila še dva tedanja 
''stebra slovenstva'', mariborski notar dr. Franc Radej in profesorski kolega Jožef Šuman; Majciger je 
sina imenoval Franc Sal. Vladimir. Jožef Šuman je botrstvo enega od svojih otrok zaupal celjskemu 
advokatu in tedanjemu županu Celja Ivanu Mörtlu; Pajk se je vdrugo oženil s hčerko mrb. pekovskega 
mojstra Wellnerja.

36 Za Klimscho PMK 1857−1865, l. 1863, 103; PMK 1866−1876: Koprivšek l. 1867, 30, Borstner l. 1868', 
70, Polanec l. 1872, 235, Nitsche l. 1875, 320; PMK 1877−1888: Valenčak l. 1877, str. 3, in Horak l. 
1879, 70. 
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na realko za direktorja in bil hkrati okrajni šolski inšpektor, umrl 1874; Karel 
Rieck, Ivan Gutscher, že omenjena Pajk in Valenčak, dr. Franc Meßmer, Leopold 
Konvalina, zgodovinopisno pomembni dr. Artur Steinwenter, in Karel Zelger 
– ta je tu rojenemu sinu dal ime Karel Veliki/Karl d. Grosse Vilibald Jožef –, 
pa še Rudolf Reichel, Rajmund Nahtigal, Frančišek Pavelski Lang in celo vitez 
Henrik pl. Jettmar z ženo Elizo pl. Rabe (botri njeni starši Nikolaj pl. Rabe, vla-
dni svétnik na Dunaju, in Laura).37 Med tedaj že umrlimi gimn. učitelji in pro-
fesorji najdemo: tragično preminulega 48-letnega Franca Sperka − novembra 
1864 se je aus Irrsinn obesil; šele 31-letnega Antona Žnidariča; častitega g. Blaža 
Slavinca, profesorja religije, in prof. Lovrenca Hribarja.38 

Od profesorjev na višji realki so v virih omenjeni: Franc Robič, hkrati okraj-
ni šolski inšpektor – v tej funkciji je 1874 nasledil omenjenega Essla; Robert 
Spiller, srečno poročen z Evgenijo pl. Helmburg; profesorji Albert Steinlechner 
a.d., Vavroh, Jožef Jonasch in Franc Lang, ki je očitno učil na obeh šolah.39 

Na učiteljišču so poučevali v virih navedeni profesorji: Franc Ks. Krajnc; 
Alfonz Müllner je bil celo Hauptlehrer; suplent Karel Michor je poročil tu roje-
no gdč. Marijo pl. Schlichting, hčer posestnika iz Frama, za priče pa je pokli-
cal kar dva znanca iz Gradca, doktoranda teologije in študenta tehnike. Mladi 
29-letni profesor Ivan Levičnik, sin kamnoseka iz Celja, je vzel Gabrijelo Kopič, 
hčer trgovca z umetninami v Gradcu; kot učitelj in vaditelj glasbe je tu dolga 
leta delal znani Ivan Miklošič, posestnik in brat še bolj znanega slavista Franca, 
o njegovem ugledu pa pričata dve poroki: sam se je v Mariboru oženil z Regi-
no roj. Bancalari, njuna hči Helena pa se je tu le 17-letna omožila z Viljemom 
Theuerjem, 35-letnim dr. prava in notarskim kandidatom na Dunaju, s pričama 
Dominikom Bancalarijem, dr. med. na Dunaju, in Izidorjem Theuerjem, pose-
stnikom v Petrijancu na Hrvaškem. Profesor Luka Lauter je tu živel z ženo Ama-
lijo, hčerjo Hermana Prosinagga, lastnika tovarne stekla. Franc Serafin Hafner, 
vadbeni učitelj na učiteljišču, je bil nekaj let hkrati okrajni šolski inšpektor.40 

Na deželni sadjarsko-vinarski šoli je poučeval tudi Henrik Kalmann. Neka-
teri mrb. profesorji ob navedbah v rojstnih maticah nimajo navedene šole, kjer 
so učili, taka sta Rudolf Alder in Roth. Na mestni dekliški šoli je več let ravnate-
ljeval Alojz Habjanič, učitelj Mihael Joscht pa je vzel v zakon gdč. Marijo, hčer 

37 MMK 1858−1876: A. Schocher l. 1865, 113 (obred imel kanonik in šol. inšpektor dr. Lovrenc Vogrin), 
in Essl l. 1874; RMK 1860−1866: Rieck l. 1860, 3, Gutscher l. 1861, 126, Meßmer l. 1865, L. Konvalina 
l. 1866; RMK 1867−1875: Steinwenter l. 1872, 350, in Zelger l. 1875, 386; RMK 1876−1882: Nahtigal l. 
1876, 9 in Fr. Pav. Lang, str. 54, Jettmar, 112; za R. Reichla MMK 1858−1876, l. 1870, 237.

38 MMK 1858−1876: Sperk l. 1864, 105, Žnidarič l. 1865, 122, Slavinec l. 1870, 245, Hribar l. 1871, 273.
39 Za Langa RMK 1867−1875, l. 1874, 329; RMK 1876−1882: Robič, 74, Spiller, 80 in Jonasch, 118; MMK 

1877−1898, l. 1880: Steinlechner, 110, Vavroh, 114. 
40 RMK 1867−1875: Krajnc l. 1870, 153, Müllner l. 1871, 201, in Hafner l. 1872, 277; za Michorja PMK 

1866−1876, l. 1874, 293; PMK 1877−1888: Levičnik l. 1877, 30, in I. Miklošič l. 1878, 35; za Lauterja/
Lavtarja RMK 1876−1882, l. 1876, 57.
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znanega mrb. gostilničarja in posestnika Franca Straschilla.41

Od mnogih glasbenih in drugih zasebnih učiteljev jih omenimo le nekaj: 
Venceslav Nossek, bivši kapelnik/Kapellmeister godbe 47. polka, je po zaključ-
ku te službe postal učitelj glasbe, kot c. kr. kapelnik pa ga je nasledil Edvard 
Horny; v Rogatcu rojeni rezervist Edvard Feršnik se je tu poročil že kot učitelj 
citranja/Zitherlehrer; Anton Aufrecht, ''predstojnik tukajšnje zasebne učne usta-
nove'', po rodu iz okolice Olomouca, sin judovskih staršev, a krščen v rmk. veri, 
se je tu poročil z Albertino, hčerjo viteza Franca Jeršinovca pl. Löwengreifa; 
Ljubljančanka Viljana (Viljemina) Skribe, ''zasebna učiteljica in vzgojiteljica'', je 
vzela mrb. trg. komisarja Martina Berdajsa, roj. v Sp. Ložu pri Sori. Ana Mafreda 
pa je ob smrti pri 75-ih letih poimenovana kot Vorsteherin einer Privat Mäd-
chen Arbeit Schule.42 

Za socialno dejavnost je z večstoletno tradicijo skrbela mestna uprava. V 
mestni ubožnici je svoj prostor pod soncem našel predvsem socialno najbolj 
ogrožen in nebogljen del populacije, kar kažejo tudi ustrezni izrazi, kot Arme-
ninstituts betheilte, Stadtarme, Findelkind=Findling in podobni. Mestne revšči-
ne se seveda ni dalo rešiti: Hausbettler in der Burg.

Nekateri izrazi pa ne povedo prav nič o konkretnem materialnem položaju 
dotičnega, npr. rejenka/Weise hier ali pa zasebnik/Privatier in Mbg. S slednjim 
izrazom je pisec matičnih knjig sicer največkrat označil bogataša ali celo plemi-
ča. Na tukajšnji poroki sekretarja Karla Brezine iz Češke in Katarine Papazović, 
hčere finanč. komisarja iz Odvorce (Slavonija) je bil kot priča osebno navzoč 
grof Ferdinand Pejačević, Privatier in Mbg.!43

Mestne zdravstvene ustanove, mrb. zasebni zdravniki in lekarnarji so tedaj 
že nudili ustrezno kvalitetne usluge. Mestno bolnišnico so še naprej imenovali z 
zakoreninjenim izrazom ''mestni špital''; tudi pacienti so zato ustrezno označe-
vani z Bürgerspitalspfründner hier, zdravniki pa z oznako lastnika (mesta) kot 
Stadtarzt, CommunalArzt, med njimi sta v virih dr. Artur Mally in Jožef Urba-
czek. Zanimiva je zgodba družine Mally: oče Anton Mally, tukajšnji ''dr. med. 
in kirurgije'', je oba sinova, Arturja in Egona, poslal na medicinski študij, ki sta 
ga oba uspešno zaključila ter se vrnila v Maribor. Artur je napravil zdravstveno 
kariero, se poročil s Frančiško/Fanny pl. Moser in se na stara leta lotil še temelji-
tega monografskega popisa mrb. mestnih ulic, uličic in trgov, brat dr. Egon pa je 
umrl že pri 31-tih; sestra Berta Neža se je po očetovi smrti poročila z graničar-

41 RMK 1867−1875: za Habjaniča l. 1870; Alder l. 1872, 255, Kalmann in Roth l. 1874, 368−369; za 
Joschta PMK 1866−1876, l. 1873, 250. 

42 Za Nosseka MMK 1858−1876, l. 1870, 226, in za Hornyja RMK 1867−1875, l. 1872, 236; za Aufrechta 
PMK 1857−1865, l. 1862, 97; PMK 1866−1876: Feršnik l. 1868, 62, in Vilj. Skribe l. 1868, 57; za A. 
Manfreda MMK 1858−1876.

43 Za grofa Pejačevića PMK 1866−1876, l. 1876, 357.
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skim nadporočnikom. Tu so živeli in delali tudi okrajni zdravniki kot nekdanji 
distriktni fizik dr. Jožef Röckenzaun, dr. Karel Waltner in ''višji zdravnik'' dr. Filip 
Rogozynski. Zasebnike viri omenjajo kot ''praktični zdravnik'', taki so npr. znani 
dr. Matija Prelog, ki je sicer imel ženo nemškega rodu, dr. Rajmund Grögl, dr. 
Lovrenc Modrinjak – brat znanega duhovnika Matije, in Andrej Krajnc. Našli 
pa so se v tem poslu tudi posamezniki, kot sta bila Varaždinčan Jurij Lončarić, 
zakupnik kirurške ambulante/Pächter einer Chyrurgischen Officin in Mbg., in 
Marko Majcen, tukajšnji zdravilec/Heilhauer, rodom iz Cvena.44

Zastavonoša tedanjih mrb. apotekarjev je nedvomno bil znani Jožef Ban-
calari, mestni župan med 1867–1870, ob njem pa še npr. mag. farm. in Geopla-
stiker Franc Keil, in Ivan Noso, po rodu iz Galicije – hčer Marijo je tu poročil z 
Vincencem Szankovskym, apotekarjem in posestnikom iz Lubaczowa (Galici-
ja); nevsakdanjo kariero je naredil v Mariboru rojeni Franc Wottawa: sprva apo-
tekar v Zagrebu, nato se je kot mag. farmacije preselil v rojstno mesto in tukaj 
postavil obrat za pridobivanje mineralne vode/Sodawasserfabrikant, a umrl že 
pri 38-ih.45

Kulturniki in umetniki 

Od tukajšnjih kiparjev je v obdelanih virih zabeležen le ''kipar in arhitekt'' Ivan 
Tschuvan/Bildhauer und Architekt in Mbg. z Vranskega, ki se je 29-leten tu poro-
čil in očitno tudi ustvarjal. Zato pa je v mestu hkrati delalo in si ustvarilo družine 
kar več slikarjev, tudi akademskih. Poročili so se vdovec Maksimilijan Denz iz 
Griesskirchna, Gor. Avstrija, kjer je bil oče prav tako slikar; Mavricij Hölzel, sin 
graverja iz Prage; 38-letni vdovec Jožef Vincenc Sigismund Bleibtreu, tukajšnji 
akademski slikar, sin častnika; slikar Weigl; označena kot akademska slikarja sta 
tu umrla aprila 1875 Jožef Reitter, hišni posestnik, in 1877 Ivan Kolb.46

Mariborsko stalno gledališče, od januarja 1852 nastanjeno v novi stavbi, 
je pod vodstvom ravnatelja in enega ali dveh režiserjev prirejalo koncerte in 
uprizarjalo opere, burke in razne igre s petjem. Zato je v tej dobi imelo nasta-
vljene igralce, igralke in stalnega dirigenta, stalnega orkestralnega ansambla pa 

44 RMK 1876−1882: R. Grögl l. 1876, 31, in Urbaczek ter Krajnc l. 1877, 68; PMK 1857−1865: Mallyji l. 
1861, str. 70 in l. 1874, 284; PMK 1866−1876: Waltner l. 1872, 236, Rogozynski l. 1873, 271, Lončarić 
l. 1877, 31, in Majcen l. 1868, 65; za J. Röckenzauna MMK 1858−1876, l. 1875, 406.

45 Za Keila MMK 1858−1876, l. 1876, 428; za Nosa/Szankovskyja PMK 1857−1865, l. 1865, 158; za 
Wottawo PMK 1866−1876, l. 1867, 45. 

46 Za Denza PMK 1857−1865, l. 1862, 90; PMK 1866−1876: Hölzl l. 1866, 9, in Bleibtreu l. 1867, 28; za 
Tschuvana PMK 1877−1888, l. 1878, 38; MMK 1858−1876: Reitter l. 1875, 385, in Weigl l. 1876; za 
Kolba MMK 1877−1898, l. 1877, 14. 
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ne.47 V virih so prisotni: ravnatelj/TheaterDirektor gledališča Ivan pl. Radler, ki 
je bil boter otroku sodelavca, igralca Sigismunda Bauerja, in naslednji ravnatelj 
Martin Marija Ziegfrid Rosenfeld; kar dva tukajšnja istoimenska in hkratna gle-
dališka režiserja (v virih za leto 1872 oba označena z enakim poklicnim izra-
zom Theatermeister in Mbg.) Halleggerja (tudi Halle(c)ker, Hallekker), oče in 
sin Anton. Anton ml. se je leta 1872 poročil z Marjeto Zankl iz okolice Dunaja, 
ki je bila mariborska cvetličarka/Blumenmacherin, Blumenfabrikantin, saj je 
imel z njo nezakonskega otroka; od gledaliških dirigentov je za jetiko umrl šele 
31-letni Kapellmeister des StadtTheaters Herman Kechl.48 

Rojevanje nezakonskih otrok je bila pogosta življenjska usoda mariborskih 
igralk. Večkrat so jih dobile izključno samske igralke/eine Schauspielerinn Tere-
zija Durmont, Jožefina Otschadek, hči šolskega ravnatelja iz Hainburga, Ljudmi-
la Terezija Zabransky, roj. na Dunaju, Magdalena Schureck – otrokova botra je 
bila Julijana Pichs, lastnica kavarne, in Hermina Engel; od igralcev so kot neza-
konski očetje ob Bauerju omenjeni Anton Lechner, Konrad Edelheim, Franc 
Avgust Karschin, in Fiala. Igralec Ferdinand Urban je bil oče nez. otroka Marije 
Scarneo, v Trstu rojene hčerke ladijskega kapitana, botra pa je bila posestniko-
va žena Jeanette baronica Rast; igralec Ludvik Deutsch je dobil zak. otroka, saj 
sta bila z otrokovo materjo angeblich verehelicht; igralec Jožef Edvard Mühldorf 
imenovan Schmidt, z Moravske, pa je priznal očetovstvo nezak. otroka, a ga je s 
poroko naslednje leto na Češkem legitimiral.49 Kot pomožno osebje zaposlenih 
gledališčnikov so delali TheaterBilleteur in Theater Zettelausträgerin.

Glasbeno dogajanje so vsekakor bogatili mestni orkester, sestavljen iz več 
glasbenikov s pomenljivimi oznakami: Kapellmeister zu Mbg. (npr. Ivan Handl 
in Franc Bartelt), Stadtmusiker, Musiker der hiesiger Stadtkapelle, korni pevci in 
glasbeniki stolne cerkve/ein DomChoralist, DomkapitelMusikus, in pevski zbori 
tukajšnjih ljubiteljskih glasbenih društev. Tudi glasbeniških porok ni manjkalo: 
tako se je tu oženil mrb. glasbenik Ivan Heihal, priči sta bila omenjeni Bartelt in 
še en mrb. glasbenik Štefan Barth.50 

47 Manica Špendal, ''Glasbene predstave v mariborskem gledališču'', v: Maribor skozi stoletja. Razprave I, 
(Maribor, 1991), 664−666. 

48 Za pl. Radlerja in Bauerja RMK 1860−1866, l. 1862, 65; za Rosenfelda RMK 1867−1875, l. 1870, 153; 
za Halleggerje PMK 1866−1876, l. 1871 in 1872, in RMK 1867−1875, l. 1872, 215. Drugi sin Alojz 
Hallegger je bil mrb. izdelovalec orgel/Orgelbauer, aprila 1875 je doživel družinsko nesrečo, saj sta 
mu v dveh dneh umrli dve majhni hčerkici, MMK 1858−1876, l. 1875; za Kechla MMK 1877−1898, l. 
1880, 145.

49 MMK 1858−1876: Durmontova l. 1865, 113, Lechner l. 1872, 284, Otschadekova l. 1875, 379; MMK 
1877−1898: L. Zabransky l. 1877, in Fiala l. 1880, 114; RMK 1860−1866: Edelheim l. 1865, 160; RMK 
1867−1875: Karschin l. 1867, 16, Urban l. 1868, 90 in H. Engel, 92, M. Schureck l. 1870, 161, Deutsch l. 
1874, 335 in J. E. Mühldorf, 366. 

50 Za Heihala PMK 1866−1876, l. 1875, 311. 
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Delavstvo ter drugi nižji uslužnostni in hišni poklici

Težko je v okviru iste razprave zaobjeti vso širino in raznolikost poklicev v 
večjem urbanem konglomeratu, kot je bil tedanji Maribor. Še najučinkoviteje 
in najilustrativneje se da to širino v omejenem obsegu predstaviti z v virih nave-
denimi osnovnimi in redkejšimi poklici ter statusnimi oznakami vseh kategorij 
prebivalstva, a tudi z ločitvijo po spolu: 

•	 osnovni poklici: Arbeiter, Oberarbeiter, Bahnarbeiter, Fabriksarbeiter, 
Handarbeiter/in, Tagwerker; 

•	 le ženski: Wäscherin, Wächterin, Magd, Dienstmagd, Köchin; 
•	 redkejši poklici/statusi: 

moški: Baddiener, Modist, Thorwärter und Volkssänger, ApothekerAs-
sistent; Pfadler, Maihande des Modes, Schriftsetzer, Teichgräber, Pac-
kträger, Gaischütz, Hutputzer, Flößer, Agnat, Lohnkutscher, Fiaker, 
PatentalJuralist und Casinodiener hier, Tabakverschleisser, Tabaktrafi-
kant, Schiffmann, Feilhauer; 
ženski: Kindsfrau, Kindergärtnerin, Kindsmädchen, MonatBedienerin, 
Geburtshelferin, Baddienerin, KaffehhausKassierin, Volkssängerin, Lot-
tocollectantin, Pfadlerin, Modistin.

Nekatere najpomembnejše mariborske družine tega časa v virih

Predstavitev tedanjega mestnega prebivalstva ne bi bila celovita brez omembe 
družin, ki so mestnemu središču dajale svoj poseben pečat. Imena so že znana, 
manj pa so poznane njihove konkretne življenjske zgodbe. V obdelanih mati-
cah se jih najde ob raznih, tudi nenavadnih in presenetljivih priložnostih.

 
Zemljiškoposestno in uradniško plemstvo

Brandis
Najvišji mestni plemiški ljudje, živeči v mestnem gradu, so bili Brandisi: grof oče 
Henrik Brandis s soprogo Terezijo grofico Brandis, roj. baronico Gudérus, sin 
grof Ferdinand, c. kr. komornik, in njegova soproga Zofija, roj. grofica Fünfkir-
chen (madž. Pécs). Družina je posedovala večje zemljiške komplekse v okviru 
mariborskega gospostva, prav v tem času pa je l. 1863 prodala graščino Betnava s 
pripadajočo zemljo lavantinski škofiji. Oboji so se veselili rojstva otrok: 27. aprila 
1856 je v gradu/Stadt Mbg. Nr. 1 prišel na svet Ferdinandov prvorojenec Karel 
Marija Henrik Jožef Alojzij Ferdinand Lenart Peregrin grof in gospod Brandis, l. 
1863 je rojen Franc, a umre takoj po porodu, šele 1870 pa naslednji, hči Marija 
Marjeta Terezija Jožefa Krescencija Zofija Hilarija. Henriku grofu Brandisu je leta 
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1862 preminil štiriletni sinek Jožef. Še podatki o sicer izjemno redkih omembah 
mlajšega grofovskega para v maticah: otrokoma okraj. kancelista sta v letih 1862 
in 1863 botrovala najprej Zofija in nato Ferdinand, a razlog ostaja neznan; ko se 
je tukajšnji 28-letni čevljarski mojster Marko Goldberger, roj. na Madžarskem 
kot sin judovskih staršev, zlatarja Izidorja in Adelheid Goldberger, odločil kon-
vertirati v rimokatolištvo, sta mu prav tako botrovala osebno grof in grofica.51 

Rast 
Na elitni lokaciji na Grajskem trgu so živeli nasledniki in bližnji sorodniki baro-
na Ferdinanda Rasta ml.52: Maks baron Rast in žena Ivana (= že omenjena Jea-
nette), roj. pl. Gindershofen, pa še Jožefa baronica Rast, roj. Linsmeier, medtem 
ko je bila v Koroškem predmestju nastanjena Marija baronica Rast, roj. pl. Zie-
senfels, najverjetneje vdova po Ferdinandu Rastu st. Otročku Maksa in Ivane je 
botroval sam Benedikt Vivat, lastnik znane pohorske glažute in mrb. meščan; 
Jožefa Rast je umrla pri 71-tih, Marija Rast pa nekaj pozneje pri 76-tih.53

Kriehuber
Meljski graščak, dolgoletni mrb. poštar in nato tudi podjetnik Alojz st. je sinu 
in nasledniku Alojzu ml. Kriehuberju zapustil več kot solidno bogastvo. Ta je z 
ženo Barbaro baronico Herbert užival lagodno družinsko življenje mestnega 
plemiča le slabi dve desetletji, saj je žena 1866 umrla pri 38-ih. Od njunih otrok 
v obdelanih virih beležimo Otilijo Frančiško Ano, pri 19-ih omoženo s Frideri-
kom Richterjem pl. Binnenthalom, okraj. sodnikom na Vranskem, avgusta 1858 
rojenega Alberta Ferdinanda, in Valburgo, umrlo še v letu rojstva. Leto pred njo 
je pri 45-ih umrla še ena Valburga – očitno je to bilo družinsko žensko ime – 
najverjetneje Maksova starejša sestra. Tu je pri ge. pl. Langer vsekakor živela še 
sorodnica Pavlina, v Celju rojena hči Jožefa pl. Kriehuber, in se pri 21-ih letih 
poročila z Jožefom Novakom s Češke, profesorjem na vojaškoupravni šoli na 
Dunaju.54 

pl. Gasteiger
Tudi Gasteigerji in nekaj njihovih poročnih zvez so že omenjeni v pričujočem 

51 Za rojstvo otroka 1856: RMK VI 1834−1859; RMK 1860−1866: za botrstvo otrokoma kancelista l. 
1862, 62 in l. 1863, 83; RMK 1867−1875: za rojstvo hčerke l. 1870, 133, za botrstvo konvertitu l. 1874, 
225; MMK 1858−1876: sinek Jožef Brandis l. 1862, 71, in novorojenček Franc l. 1863, 88. 

52  Leskovec, ''Zgodovina uprave'', 250.
53  Za rojstvo otroka RMK 1860−1866, l. 1861, 29; MMK za Jožefo l. 1871, 275, in za Marijo l. 1873, 308.
54 Za rojstvo sina 1858: RMK VI 1834−1859; za Pavlino pl. Kriehuber PMK 1857−1865, l. 1859, 22−23; 

za Otilijo Frančiško Ano PMK 1866−1876, l. 1879, 77; MMK 1858−1876: Valburga roj. pl. Kriehuber l. 
1860 

− december, in petmesečna Valburga l. 1861−avgust, Barbara l. 1866, 138.



383

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

tekstu. Henrik Gasteiger pl. Rabenstein in Kobach, sin prišleka iz Trsta in usta-
novitelja enega od dveh hkratnih večjih industrijskih obratov (tovarne rozoli-
je) v Mariboru Franca Gasteigerja, je leta 1880 umrl pri 71-ih letih. V zakonu s 
Cecilijo roj. Tappeiner so se jima rodili otroci Julij, Emerencija/Ema, Henrik ml., 
Rihard in Frančiška Emilija. Iz Henrikove generacije je znan še član širše družine 
Rihard, verjetno Henrikov brat. Prvorojenec Julij Gasteiger pl. Josefsthal (Josi-
pdol na Pohorju) je tedaj že nasledil očetovo tovarno stekla oziroma je lastnik 
glažute v Josipdolu, oženjen z Berto roj. Meško, ki pa je kmalu po poroki umrla 
pri rosnih 20-ih. Posebno zgodbo v družinskih povezavah so imeli Gasteigerji 
s papirničarji Prodniki: hčer Emerencijo/Emo je oče Henrik 1863 dal v zakon 
Jožefu Filipu Prodniku, sinu lastnika radeške papirnice Filipa Jakoba Prodnika, 
ki je bil kot sekcijski inženir zaposlen v studenških železniških delavnicah. Ko 
pa je 1878 Ema umrla, se je užaloščeni 45-letni vdovec s podporo obeh družin 
naslednje leto odločil oženiti z Emino mlajšo sestro Frančiško Emilijo. A poroka 
ni bila v mestu, ampak kar v Josipdolu, v tamkajšnji zasebni tovarniški kapeli, s 
pričama, bratoma mladoporočencev Julijem Gasteigerjem in Otokarjem Erhar-
dom Prodnikom, tedanjim lastnikom Prodnikove tovarne.55

pl. Födransberg, Födransperg 
Najverjetneje s Kranjske v Maribor priseljena veja znane plemiške družine je 
imela tukaj znanega in živečega najstarejšega člana viteza Antona, upok. adjunk-
ta vrhovnega sodišča na Dunaju, z ženo Ano, ki je umrl pri 74-ih. Vsi drugi zabe-
leženi bi lahko bili mlajša generacija: botrovali so Matilda pl. Födransberg kot 
žena notariatskega uradnika, in zakonca Karel in Ana pl. Födransberg. Umrla 
sta v teh dveh desetletjih Florentina pl. Födransberg pri 18-ih in vitez Reinhold 
pl. Födransberg, mag. farmacije, pri 35-ih.56 

Poslovneži, tovarnarji in drugo 

Bancalari
Povzpetniška meščanska družina, očitno izvirajoča iz italijanskega prostora, ki 
sta jo v tej dobi vodila brata, starejši Jakob, okrajni registrator, in mlajši že ome-
njeni apotekar in nato mestni župan Jožef st., ki je sicer doživel le 47 let. Jakobu 
sta se rodili in tu poročili hčerki Alojzija Cecilija Antonija ter Marija Filomena. 

55 Za 1. poroko Gasteiger-Prodnik PMK 1857−1865, l. 1863, 117; za 2. poroko PMK 1877−1888, l. 1879, 
75; za Berto Gasteiger roj. Meško MMK 1858−1876, l. 1871, 251; za Henrika pl. Gasteigerja MMK 
1877−1898, l. 1880, 118; o Gasteigerjih prim. Leskovec, ''Razvoj gospodarstva'', 322−323.

56 Za Matildo RMK 1860−1866, l. 1862, 66; za Karla in Ano RMK 1867−1875, l. 1874, 360; MMK 
1858−1876: Florentina l. 1861, 52, Reinhold l. 1869, 216, in Anton l. 1871, 257. 
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Jožef st. pa je z ženo Amalijo roj. Badl imel hčerko Terezijo Elizabeto Cecilijo 
Jožefo – poročil jo je tu z dr. prava in adjunktom celjskega deželnega sodišča 
Mavricijem Karlom Marijo pl. Pflüglom –, in sina Jožefa Bancalarija ml., ki je 
tudi nasledil očetovo lekarnarsko obrt. Za že omenjeno nevesto Regino Ban-
calari ni znano, kateremu od bratov se je rodila, medtem ko je njena priča in 
sorodnik Dominik, dunajski zdravnik, skoraj gotovo še njuna generacija. 

Zanimive so njihove vezi s podobno povzpetniškimi mariborskimi podje-
tniki Badli. Tako je Jožef Bancalari st. botroval otroku Antona Badla, poznejšega 
usnjarskega tovarnarja. Že priletna Jožefova vdova Amalija se je pet let po nje-
govi smrti omožila z Jožefom Ernestom Lešnikom s Ptuja.57

Gerdes
Družino je v Maribor pripeljal Karel Gerdes st. očitno iz Varaždina in 1841 usta-
novil že omenjeno tovarno kavnega nadomestka. Ko se je njegov sin Karel Ger-
des ml. pri 31-ih leta 1862 tu poročil z Adelhajdo Joha, je označen kot ''tukajšnji 
tovarnar in sin lastnika tovarne v Varaždinu''. Dodaten dokaz varaždinskega 
izvora je mož sestre Karoline, ta je namreč bila poročena z Aleksandrom Fodro-
czy pl. Fodrovac, predsednikom kraljevskega sveta kraljevine Hrvaške, v viru 
označene kot Präsidentengattin Croatiens; Karolina je botrovala njunim otro-
kom, rojenim v 70-ih letih, medtem ko sta jima že do oktobra 1866 za otroški-
mi boleznimi umrla sin in hči.58

Nasko
Alojz Nasko st., iz Slovenske Bistrice priseljeni usnjarski mojster, lastnik kar treh 
obdravskih usnjarn in mož Konstancije roj. Tappeiner, je v starosti 74 let umrl 
1870 kot eden najbogatejših meščanov te dobe, pol leta pozneje pa še vdova. 
Hčer Avrelijo sta poročila s trgovcem Janezom Zupanom iz Krope, sina Alojza 
ml., tudi usnjarskega mojstra in poznejšega mrb. usnjarskega tovarnarja, pa s 
Frančiško, hčerko bogatega Karla Scherbauma – ta je sam ali z ženo botroval 
vsem njunim otrokom. Še zanimivost: Karel Gerdes ml. in Alojz Nasko ml. sta 
bila skupaj priči na poroki Jožefa Feigla, železniškega postajnega uradnika v 
Veliki Kaniži, in Rože Joha, hčere mrb. stolnega cerkv. pevca, kar pomeni, da sta 
bili nevesta in Gerdesova žena Adelhajda najverjetneje sestri, tako ugledni priči 
pa sta nedvomen dokaz prijateljevanja obeh bogataških družin.59 

57 Za Alojzijo Cecilijo Antonijo PMK 1857−1865, l. 1859, 36−37; PMK 1866−1876: Marija Filomena l. 
1870, 150 in Terezija Elizabeta Cecilija Jožefa, 156, Jožef Bancalari ml. l. 1876, 353 in 2. poroka vdove 
Amalije, 359; za Jožefa Bancalarija st. MMK 1858−1876, l. 1871, 250, in za botrovanje A. Badlu RMK 
1860−1866, l. 1863, 94.

58 Za Karla Gerdesa ml. PMK 1857−1865, l. 1862, 97.
59 PMK 1866−1876: Avrelija l. 1868, 53 in Alojz ml., 65, J. Feigl-R. Joha l. 1873, 268; MMK 1858−1876: 

Alojz Nasko st. l. 1870, 247, in vdova Konstancija l. 1871. 
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Nudl
Bogataš Andrej Nudl, po Leskovcu leta 1871 največji davkoplačevalec med 
mrb. tovarnarji, je imel nezak. otroka z gostilničarjevo hčerjo Marjeto Jakopič 
in nemudoma priznal očetovstvo. Očitno je bil že vdovec in to ni vplivalo na 
njegovo družino, saj je le malo pozneje otroku mrb. tovarnarja Franca Gallata 
botrovala prav ta Marjeta Jakopič, ki pa jo je ob krstu zastopala Andrejeva še 
neporočena hči Frančiška Nudl, kar v primeru sporov seveda ni bilo običajno. 
Tu je živel tudi Andrejev brat gostilničar Mihael Nudl, katerega otroku je kmalu 
nato znova botrovala omenjena Marjeta. A o poroki Andreja in Marjete viri do 
konca 1880 ne poročajo.60

Scherbaum
Mariborski pekovski mojster, zemljiški posestnik in lastnik parnega mlina Karel 
Scherbaum st. ter njegova družina niso pomembneje navzoči v virih. Zapisano 
je že, da je hčer Frančiško poročil z mlajšim Naskom; sin Gustav Franc Scherba-
um, naslednik očetovih uspešnih poslovnih potez, je vzel Jeanette Regino Aloj-
zijo Jurjević, hčer mrb. trgovca, za ugled poroke pa sta poskrbeli priči, graški 
upravni svétnik Karel Mayer in znani mrb. trgovec Karel Hausner. Njegov brat 
Karel ml. se nekajkrat pojavi kot poročna priča.61 

Schmiederer
Znani pivovarnar in gostilničar Ivan Schmiederer, sin istoimenskega očeta, pri-
seljenca iz Dolnje Avstrije, je v zakonu z Marijo, roj. Lorber, imel otroke Aloj-
za, trgovca Henrika in Marijo. Vsi trije so se oženili po očetovi zgodnji smrti, 
Alojz kar s 16-letno nevesto. Tu sta živela tudi Ivanov brat Jožef ter njegov sin 
Ivan Jožef ml., dr. prava in poznejši mestni župan, ki se je 1872 poročil z Marijo 
Ano Girstmayr. Največ preglavic je družini nedvomno povzročala Ivanova hči 
Marija: ob pomanjkanju očetove roke je dobila dva nezakonska otroka, dru-
gega (botroval dr. Ferdinand Duhatsch) z Jožefom Simoničem, uradnikom na 
davčnem uradu v Celju, s katerim se je nato 1871 kot 33-letna tudi poročila 
(priči stric dr. Jožef in ujec advokat dr. Lorber).62 A le pet let pozneje je Marija 
Schmiederer poročena s fotografom Weitzingerjem in imata zakonske otroke.

60 RMK 1867−1875, l. 1870, 139, str. 191 in 256; o A. Nudlu prim. npr. Leskovec, ''Gospodarstvo v 
Mariboru'', 108. 

61 Za Gustava PMK 1866−1876, l. 1876, 362. 
62 PMK 1857−1865: Alojz l. 1863, 120, Henrik l. 1864, 138; PMK 1866−1876: Ivanova hči Marija l. 1871, 

184, in Ivan Jožef ml. l. 1872, 215; o Schmiedererjih prim. Leskovec, ''Zgodovina uprave'', 271.
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Splošno in posebno o tedanjem mestnem prebivalstvu 

Maribor prav v tej dobi postane drugo največje mesto dežele Štajerske po števi-
lu prebivalcev. Obširnejšo novo študijo o tedanji številčnosti mestnega življa na 
podlagi statistik je prispevala J. Ferlež, zato je vsakršno ponavljanje tu odveč.63 
Tudi o tedanji slojevitosti v mestu ne kaže izgubljati prostora, saj so sicer redke 
najnovejše tovrstne analitične objave in monografije zelo konkretne.64 Razlike 
med ljudmi so bile še kako očitne, statusna oznaka za ''pravega'' mrb. meščana 
der Bürger pa je v tistih časih še konkretno nekaj pomenila! V virih so jasno 
zapisane tudi feminilne oznake, npr. Handelsfrau, Obsthändlerin, BürgersWi-
twe, Notarsmittfrau.

 

Rojeni 

Iz velike količine neobičajnih podatkov v rojstnih maticah poglejmo najož-
ji izbor. Neki oče je sinku dal ime Caesar Julius; Davorin Berdajs je dal sinova 
krstiti z dobesedno zapisanimi imeni Milan Davorin in Mirko Vilhelm; Vekoslav 
Raič (morda sorodnik znamenitega Božidarja), Filialrepräsentant der "Slavia", 
je imel pravoslavno ženo, sina sta imenovala Uroš.65

Rojstva in krsti nezakonskih otrok na območju mestne župnije v obdela-
ni dobi so lahko pokazatelj določene stopnje življenjskih razmer, medseboj-
nih odnosov ali tudi le navad tedanjega prebivalstva v mestu ter izven njega. V 
več primerih je samsko visokonoseče dekle prišlo v mesto od daleč izključno s 
ciljem opraviti porod daleč od lastne družine ter zlobnih jezikov domače oko-
lice. V mestni bolnišnici porodniškega oddelka ni bilo, zato so vsa rojstva, razen 
v izjemnih primerih, potekala na domovih, bodisi ob prisotnosti in s pomočjo 
preverjene ali nepreverjene babice ali pa brez vsakršne strokovne pomoči. Šte-
vilo nezak. rojstev je dokaj visoko: v letu 1876 je npr. vpisanih 80, v naslednjem 
76. Všteti so tudi novorojeni najdenčki (Findelkind; Findling), ki so jih matere 
pustile običajno v nočnih urah pred vrati mestnih nočnih lokalov, hotelov ali 
večjih hiš. Med materami prednjačijo ženske iz nižjih slojev, največkrat samske 

63 Jerneja Ferlež, ''Prebivalstvo Maribora 1848−1991'', Studia Historica Slovenica 2 (2002), št. 1 (Maribor 
skozi čas I.): o tej dobi na 80−95.

64 Tako je med množico informacij npr. pomenljiv podatek o dveh uglednih in tudi v pričujočem tekstu 
večkrat omenjenih Mariborčanih, da je bil v 80-ih letih mrb. zdravnik dr. Lovrenc Modrinjak lastnik 
in prebivalec hiše v sedanji Slovenski ul. 12, kjer je – ob še več drugih – vsekakor živel tudi advokat 
dr. Henrik Lorber z družino, a očitno kot najemnik. Prim. odlično monografsko študijo: Jerneja Ferlež, 
Stanovati v Mariboru (Maribor, 2009), 81. O mestni slojevitosti v smislu obstoječih bivalnih razmer 
govori celotna knjiga. 

65 Za Caesarja Juliusa RMK 1867−1875, l. 1870, 132; RMK 1867−1875: D. Berdajs l. 1873, V. Raič l. 1875, 
415. 
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hišne pomočnice, dekle, kuharice, nekajkrat tudi vdove in že omenjene samske 
igralke. Nikakršna izjema pa niso nezak. matere iz srednjih in celo najvišjih slo-
jev, med njimi samska pražilka kave, hči uradnika na sodišču ali na železnici, hči 
mitničarja v Framu, hči gostilničarja, hišnega lastnika, obrtnega mojstra, plem-
kinja ali vdova uradnika. Tudi glede botrovanja nez. otroku ni opaziti kakih 
posebnosti, nemalokrat so v to privolili tudi najuglednejši ljudje. 

Nezakonskemu otroku Jožefe Bergles, hčere tukajšnjega hišnega lastnika, 
je bila botra Antonija Zinke, žena lastnika glažute; do tega je prišlo celo v znani 
mrb. pivovarski družini Götz, saj se je rodila (in umrla kot štirimesečna) Pavlina 
Götz, nezak. hči samske meščanske hčerke. Tudi Marija Wutt, hči že umrlega 
okraj. glavarja Antona Wutta, si je privoščila to sramoto, botrovala pa je kar mati 
vdova Marija Wutt. Nekatere nezak. matere so prišle prav od daleč: iz Osijeka, 
dninarica iz Čeških Budejovic, pa samska hči iz Budimpešte, tudi v Krakowu 
rojena Frančiška pl. Kazierowski, samska hči finančnega uradnika. Med 1866–
1871 je samska dninarica po rodu iz Katyna (okraj Dobromil v Galiciji) tu rodila 
tri nezak. otroke; enemu od teh je botrovala celo Amalija Bancalari.66 

Poročeni

Ob mnogih že zapisanih poglejmo še nekaj tedanjih neobičajnih mrb. porok, 
ki nazorno ilustrirajo migracijsko-zaposlovalno privlačnost Maribora ali le kot 
kraj same poroke, saj druge razlage ni: Andrej Kokstein, c. kr. finančnookraj-
ni komisar v Varaždinu, roj. na Češkem, je tu vzel Marijo, hčer Jožefa Mayer-
ja, nekdaj lastnika gospostva iz Šoštanja; Jožef Kaumberger, direktor skladi-
šča steklenine v Zagrebu, po rodu iz Waldneukirchna pri Linzu, pa tu živečo 
Gabrijelo Marijo Otilijo Haffner, vdovo Faber; Gradčan Jožef pl. Sangilla vitez 
pl. Freundsperk, postajni nadzornik v Stübingu, je poročil Ano Jožefo Toniutti, 
rojeno Celjanko, katere oče je bil trgovec v Montennesu pri Gemoni. Ena tedaj 
nedvomno najzanimivejših mrb. osebnosti je bil Anton Kanduth, vicekonzul 
Argentinske konfederacije in tukajšnji posestnik, roj. v Slovenj Gradcu, ki se je 
kot vdovec po umrli Barbari roj. Bouvier poročil s svakinjo, njeno mlajšo sestro 
Hermino Karolino Marijo; obe sta bili hčerki že umrlega mrb. trgovca Jožefa 
Bouvierja. Poroka je sicer bila v Gradcu, kjer so živeli njegovi sorodniki Kan-
duthi, a so jo kot običajno zavedli v matice nevestine župnije. Kot argentinski 
vicekonzul je očitno nastopal do smrti. K poroki iz okolice Kamnika izvirajo-
čega pleskarja Jožefa Alberta Rennerja je bila med poročnimi dokumenti pre-

66 Za J. Bergles RMK 1860−1866, l. 1865, 133; RMK 1867−1875: Marija Wutt l. 1873, 270, Fr. pl. 
Kazierowski, str. 306, in za dninarico iz Katyna obe citirani RMK; za P. Götz MMK 1858−1876, l. 1863, 
87. 
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dložena tudi Ženitovanjska zglasnica od županstva v Krašni dne 20. svečana 
1873 št. 6; tu sta se vzela rojeni Tržačan in tamkajšnji hišni posestnik Pij Ben-
venuto Mazzukato in Dunajčanka, kapetanova hči Amalija Marija Brandmayer; 
v kapelici v Račjem dvoru pa na Češkem rojen Ivan Langer, oficial na vojnem 
ministrstvu na Dunaju, in na Hrvaškem rojena Kornelija Ivana Marija Henriette 
pl. Ritter, hči zakupnika posestva Gornja Stubica v Hrv. Zagorju.67 

V razmaku enega meseca sta se tu poročila Mariborčana brat Rudolf in sestra 
Viljemina, otroka Franca Marba, mrb. hišnega posestnika, kovaškega mojstra in 
veterinarja (Thierarzt), on z nevesto iz Gornještajerskega, ona z Moravanom 
iz Telča, njej je bil za pričo sam Karel Scherbaum; tej zelo podobna je zgodba 
sestre Antonije in brata Jožefa Gossaka: starši so živeli najprej v Varaždinu, nato 
so se priselili v bližino Slivnice, Jožef pa je na dan poroke (le dan za sestrino in 
z istima pričama) delal v varaždinskem telegrafskem uradu. Julij Frankl, graški 
Aichmeister židovskega rodu iz Brna, je tu konvertiral v rmk. vero tik pred svojo 
katoliško poroko, zato pa mu je bil priča kar dr. Lovrenc Modrinjak; svojemu 
sodelavcu v mrb. tovarni cikorije sta kot priči pomagala Servacij Makoter in Flo-
rijan Hautle, tovarniška uradnika.68 

Umiranje tako in drugače

Ne glede na družbeni položaj smrti ni ubežal nihče. Od plemenitih so tu umrli 
tudi žena davčnoobračunskega oficiala Konstancija Steinwieder, roj. pl. Schöl-
ler, v Kazinski ul. živeča Jožefina baronica Lannoy roj. pl. Carneri, posestniko-
va vdova, nato prepeljana v družinsko grobnico v Selnico, in hišni lastnik ter 
posestnik Jurij pl. Reichenberg. Od neplemenitih pa med stotinami drugih tudi 
prišleki od blizu in daleč: iz rojstnega Arveža/Arnfels v Maribor priseljen peko-
vski mojster Bernard Portugal; dninar Giacomo Crosila iz Comegliana pri Tol-
mezzu pri Vidmu/Udine, za jetiko umrla 29-letna žena mrb. magistra farmacije 
Ana Karagyena (gotovo grški priimek), in enako mlad Anton Tomšič, urednik 
Slovenskega naroda. 63-letni zidarski polir Anton Fischer je umrl po padcu s 
strehe. Tudi nekaj pomembnejših tukajšnjih rmk. duhovnikov je v tej dobi skle-
nilo svojo zemeljsko pot. Kot najvišji med njimi je seveda škof A. M. Slomšek, ob 
njem še infulirani člani tukajšnjega stolnega kapitlja in hkrati knezoškofijskega 
konzistorija: stolni dekani Gašper Albreht, Jožef Kostanjovec in Franc Kežman 

67 Za Koksteina-Mayerjevo PMK 1857−1865, l. 1859, 35−36; PMK 1866−1876: Kaumberger-Haffner 
Faberjeva l. 1869, 114, pl. Sangilla-Toniuttijeva l. 1870, 130, Kanduth-Bouvier l. 1871, str. 203, Renner 
l. 1873, 266, Mazzukato-Brandmayer l. 1876, 348 in Langer, 385.

68 PMK 1877−1888: oba Marba l. 1877, 19 in 21, oba Gossaka l. 1878, 56 = 2x, Frankl l. 1879, 68, in priči 
Makoter ter Hautle l. 1880, 105. 
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ter stolni prošti Franc Fridrich, Mihael Pikl in Lovrenc Vogrin.69 
Številčno gledano je bilo največ umrlih v starostnih kategorijah do dveh let, 

saj so kosile mnoge otroške bolezni in genetske napake, in nad 45 let, kjer so 
bili vzroki prav tako tedaj najpogostejše bolezni odraslih, srčna vodenica, jeti-
ka, pa tudi infarkt idr. Za škrlatinko sta v dveh dneh umrla dva še ne desetletna 
otroka, hči in sin višjega žel. kondukterja Kienauerja; bogatašu Antonu Kleinsc-
hustru ml. sta v času enega leta umrla otrok ob porodu in nato še soproga Kon-
stancija; od slabosti v enem dopoldnevu obe tritedenski dvojčici čevljarja Haa-
gna. Drastičen in nedvomno brez primere pa je slučaj družine bogatega mrb. 
mesarja in prekajevalca mesnin Franca Druckmüllerja in žene Terezije, roj. Falk 
(poroka januarja 1857, on pri 24-ih, ona s 23-imi leti). Živeli so na več lokacijah 
z oznakami Stadt Mbg. št. 98, 137, nato 138 in 135. V času od septembra 1858 
do marca 1872 sta doživela kar 13 smrti novorojenčkov na samem porodu, ob 
prezgodnjem porodu ali starih od nekaj tednov do štirih let. Najverjetneje je 
imela Terezija genetsko napako v svoji družini, saj je prav v teh letih rodila več 
otrok tudi poročena Ana roj. Falk, najverjetneje Terezijina sestra, in tudi pri njej 
je bilo nekaj mrtvorojenih. Le izjemni posamezniki so dosegli ekstremne staro-
sti – avtor je mejo za to postavil pri dopolnjenih 90-ih letih, in med 1860−1880 
naštel 19 oseb, najstarejša je umrla pri 98-ih, medtem ko stoletnika ni najti. 
Nekaj teh je smrt dočakalo v sirotišnici, eden kot bivši vajenec in nato berač, 
pa hišni lastniki, obrtniki, vdove, dekla, za omeniti pa je dva: Mihael Nekrep, 
upok. župnik in Senior škofije (91) in Ivan Gottsberger, obč. svétnik in Senior 
der Bürger von Mbg. (92).70

Bolj nenavadni so bili načini umiranja in sploh smrti, ki spadajo v okvir 
mestne ''črne kronike'', o teh v malo poznejši dobi je nedavno pisal Darko Friš.71 
Sem so spadali umrli v strelskih dvobojih, nenavadni in najdeni ponesrečenci, 
najdeni mrtvorojenčki in seveda samomorilci. 

Samomorilska nagnjenja niso bila tako zelo redka; obupanci niso izbirali le 
prave priložnosti, temveč tudi način lastne smrti – največkrat je šlo za obešenje, 
zastrupitev ali ustrelitev s pištolo. Razlogi/vzroki? Samska 35-letna varuška in 
kočarska hči je zaužila arzenik zavoljo nesrečne ljubezni do brata/nahm wegen 
unglücklicher Liebe Arsenik als würdige Schwester eines Bruders, der im Jahre 

69 MMK 1858−1876: A. Karagyena l. 1861, 48, K. Steinwieder-Schöller l. 1865, 109/1, B. Portugal l. 1866, 
140, A. Tomšič l. 1871, 262, Lannoy-Carneri l. 1874, 368; MMK 1877−1898: Reichenberg l. 1879, 98 
in A. Fischer, 114, in G. Crosila l. 1880, 139; cerkveni ljudje: Slomšek l. 1862, 72, Albreht l. 1861, 56, 
Kostanjovec l. 1866, str. 150, Fridrich l. 1865, 109/1, Pikl 1867, 152, in Vogrin l. 1869, 220; Kežman 
MMK 1877−1898, l. 1880, 127. 

70 MMK 1858−1876: Kienauerjeva otroka l. 1861, 48, otrok in žena A. Kleinschustra ml. l. 1860 in 1861, 
42 in 59, Haagnovi dvojčici l. 1866, 137; smrti Druckmüllerjevih otrok od 1858 do 1872; Nekrep, 182 
in Gottsberger, 398. 

71 Darko Friš, ''Zgodbe iz mariborske črne kronike v letih pred prvo svetovno vojno'', v: Od Maribora do 
Trsta 1850−1914, 261−281.
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1848 als Theolog zum Rongeanismus übertreten, und in die Schweiz entflohen 
war; 22-letni samski fotografski praktikant je umrl za Vergiftung in einem Anfalle 
von Trübsinn; enako je storil 17-letni dijak trgovske šole, Vergiftung Selbstmord 
mit Arsenik, pa še 42-letna samska delavka – Selbstvergiftung durch Phosfor, in 
enako 15-letna čevljarjeva hči.72

Samoustrelitev je bila značilna za moške in ženske mlajših do srednjih 
let: samski agent se je entleibt durch einen Pistolenschuß, enako se je poročen 
krojaški mojster in hiš. lastnik Aus Irrsinn entleibt durch einen Pistolenschuß, 
ali pa 35-letni pekovski pomočnik, roj. v okolici Slov. Bistrice, najden pred 
vhodom na evangeličansko pokopališče v Koroškem predmestju, kjer mit-
telst eines Revolvers sich selbst entleibte; 27-letni samski trgovski komisar si je 
zadal Schußwunde, im Momente des Trübsinnes sich selbst beigebracht; 20-letni 
kandidat za učiteljsko mesto se je ustrelil v usta; od strelne rane je umrl mlad 
(20) samski knjigovodja, najden na obronkih Kalvarije.73 Podobno ni bilo nič 
nenavadnega obešenje, okoliščine pa enako tragične: 28-letni krojaški pomoč-
nik in sin mrb. krojaškega mojstra Erhängte sich aus Lebensüberdrieß, in Folge 
schlechter Behandlung von seiten der Angehörigen u.(nd) starb am Stück u.(nd) 
Schlagfluß. Wurde außer dem Kirchhofe beerdigt. Pa še 43-letni uradniški sluga 
na železniški družbi v Celovcu, 27-letni hlapec, 28-letni vrvarski pomočnik, 
68-letni uradnik, 33-letni dninar, 56-letni jermenarski mojster, viničar (56) hat 
sich im Weingarten an einem Pfirsichbaum erhängt; hišni lastnik (48) je umrl 
za Stickfluß in Folge des Erhängens in 45-letni dninar durch selbstmörderisches 
Erhängen.74 

Vsakovrstno in vsakodnevno nasilje je bilo prav tako neizogibni del mari-
borskega vsakdanjika, žrtve pa od novorojenčkov naprej: 43-letna Elizabeta 
Smertschnik je bila Im Gamser Graben (v Kamniškem jarku, op. p.) erschlagen 
gefunden worden Ermordet durch ViehBajonetten Stich und Sprengung des Schä-
dels. 12. maja 1870 je bilo v hiši Jožefa Wregga in soproge Rozalije v Vetrinjski 
ul. najdeno trupelce novorojenčka, isti dan je bilo z obdukcijo ugotovljeno, da 
je ob porodu še živel. Smrt pa ni minila nekaznovano: lastnik hiše in žena sta 
oba umrla do konca tega leta! V enem dnevu sta se znali zgoditi kar dve nasilni 
smrti: zjutraj ob 6h se je s pištolo v usta ustrelil 19-letni čevljarski pomočnik; 
nato so ponoči četrt čez polnoč našli v Grajski ulici ob vhodu v gostilno Pri 
črnem orlu pokrito truplo 38-letne samske dekle, ki je na glavi imela več težkih 
poškodb od udarcev. Januarja 1875 so našli v Slovenski ul. mrtvorojeno dete, 
mater so hitro odkrili, saj je tam delala kot dekla; v Koroškem predmestju iner-

72 MMK 1858−1876: l. 1861, 47, l. 1874, 365, in l. 1875, 382; MMK 1877−1898, 71 in 144.
73 MMK 1858−1876: l. 1864, 104, l. 1868, 196, l. 1870, 245, l. 1874, str. 357; MMK 1877−1898, 20 in 87.
74 MMK 1858−1876: l. 1862, 68, l. 1864, 92, l. 1868, 180, l. 1869, 212, l. 1870, 259, l. 1873, 321 in 374; 

MMK 1877−1898, 24, 57, 94 in 122.
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halb der GartenEinfriedung pa še eno, a je mati ostala neznana.75 
O strelskih dvobojih poroča tedanje časopisje. Medtem ko v obdelanih 

virih ni direktnih indicev na tovrstno obračunavanje, vršilo se je običajno 
na mestnem pokopališču, so bile bolj konkretne posledice. Tako je 30-letni 
Privater aus Gratz umrl an der Friedhofen an einer Shußwunde – gerichtlich 
obducirt; prav tam, na Stadt Friedhof, je In Folge einen Schußes umrl 48-letni 
poročen krznarski mojster. Nasilne smrti so praviloma hitro raziskali in le v 
redkih primerih je ostala za pisca vira delno ali scela nepojasnjena: 30-letna 
v Gradcu rojena samska dekla je bila Erschossen in folge Geistes Zerrüttung, 
51-letni invalidni korporal in čevljar je v Koroškem predmestju in einem Stal-
le todt gefunden worden; 11-letni čevljarski vajenec je umrl Infolge erlittener 
Gewalt an Verblutung, v epileptičnem napadu pa 22-letni lediger Sträfling; ob 
slednjem sicer lahko pomislimo na obilno ''pomoč'' varuhov reda in miru, 
podobno še pri circa 40 (Jahre) angeblich lediger Flößer starb im hiesigen 
Polizeiareste (vzrok smrti: Blutextravasat in der Schädelhöhle (izlitje krvi v 
lobanji). 

Svoje je dodala še voda kot dokaj neobvladljiv naravni element, če se ga 
niso pravilno lotili. Najdeni so bili: N.N., wahrscheinlich ein Flößer, an der Dra-
ubrücke ertrunken gefunden; ein mänlicher Leichnam bei 14. J.(ahre) Ersti-
kung in Folge Ertrinkens; 27-letni dninar Wurde … in der Kärntner Vorstadt aus 
der Wellen der Drau als Leiche gefischt, … War kein Merkmal erlittener Gewalt 
nachweisbar. 17-letnik se je utopil pri kopanju v Dravi − našli so ga teden dni 
pozneje pod Borlom; od kapi zaradi utopitve (durch Ertrinken) je umrl 33-letni 
natakar; bolje pa jo je odnesel 74-letni berač: wurde im halb leblosen Zustande 
aus der Drau gezogen, in welche er freiwillig Gegangen sein soll.76

Neobičajnih ljudi, živečih izven splošno sprejetih pravil, in posebnežev v 
mestu ni manjkalo. Amalija Feigelmüller je bila po rodu Dunajčanka in nato 
mrb. modistka rmkt. vere, tu je tudi rodila nezak. otroka in ga dala krstiti. Nato 
je spoznala knjigovodjo Maksa Schurgasta, rojenega in živečega v židovski 
občini, in po premisleku sta oba izstopila iz svojih ver ter se le civilno poro-
čila (živeli pa so v Allerheilligengasse(!) št. 59); za kmalu rojenega otroka sta 
takoj po rojstvu zahtevala rmkt. krst in pisno potrdila, da ga želita vzgajati v 
tej veri!77

75 MMK 1858−1876: l. 1862, 75, l. 1870, 231, l. 1874, 342 in l. 1875, 374−375. 
76 MMK 1858−1876: l. 1860, 39, l. 1867, 163, l. 1863, str. 90, l. 1869, 218, l. 1871, 271, l. 1874, 340 in 367; 

za utopljence l. 1862, 65, l. 1867, 168, l. 1875, 378; MMK 1877−1898, 19, str. 33 in 128. 
77 Za Feigelmüllerjevo-Schurgasta: RMK 1867−1875, l. 1871, 208, in RMK 1876−1882, l. 1876, 45.
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II. Pomen prenosa škofijskega sedeža za razvoj mesta

Primerjave s prenosi drugih škofijskih sedežev ali ustanovitvami novih škofij 
v bližnjih regijah v stoletju pred mariborskim prenosom niso bile niti števil-
ne niti ravno ustrezne. V Sombotelu je nova škofija osnovana 1777, a je kraj 
javnoupravno tedaj že imel nadregionalni pomen, bil županijska prestolnica, z 
ustanovitvijo škofije pa je dobil tudi višji pravni status – iz podeželskega mesta 
oziroma privilegiranega trga je postal škofijsko mesto; jožefinski prenos sede-
žev dveh sufraganskih škofij, krške v Celovec in sekovske v Gradec, je seveda 
primerljiv glede na samo dejanje, glede na siceršnjo vlogo pa ne, saj sta mesti 
tedaj že deželni prestolnici, oba škofa pa sta že lep čas živela tam. Ustanovitev 
nove škofije Leoben pa je povsem neprimerljiva, saj njen sedež sploh ni bil v 
tem mestu, temveč v ukinjeni opatiji Göß, nato so njene pristojnosti 1800 pre-
nesene na graškega škofa, z letom 1859 pa je ukinjena. 

Kompleksni vidiki pomena prenosa sedeža škofije

•	 trajnost cerkvenoupravne odločitve = cerkvenoupravni 
•	 nacionalni 
•	 kulturni 
•	 intelektualni 
•	 socialni 
•	 gospodarski 

V Maribor je prenos sedeža lavantinske škofije prinesel resnično komple-
ksne spremembe. Zaradi njihove obsežnosti bom preletel le najbistvenejše vidi-
ke. 

Na prvo mesto postavljam trajnost cerkvenoupravne odločitve: Kot 
piše Leskovec, je prav prenos sedeža mestu zagotovil dejansko trajen položaj 
nadregionalnega središča nasproti naglim in pogostim spremembam v sferi 
javne uprave. Ni treba niti posebej poudarjati, kaj je sedež škofije pomenil za 
izboljšanje dotlej zelo rahlih vezi med škofom in duhovščino na tako obse-
žnem prostoru. Že v kratkem obdobju do Slomškove smrti je pastoralno delo 
doseglo povsem nove, drugačne razsežnosti. 

Nacionalni/nacionalnopolitični vidik: Samo dejstvo, da je postal naj-
višji cerkveni dostojanstvenik tudi po Slomškovi smrti človek slovenskega rodu, 
je izjemno vplivalo na zbujanje in rast slovenskonacionalne zavesti v samem 
mestu in vsej škofiji. Lahko si le predstavljamo, kako je to vplivalo na tukajšnjo 
duhovščino, ki je bila v ogromnem deležu slovenska, da se je odslej s škofom 
lahko vsak pogovoril slovensko. To pa pomeni, da je cesar Franc Jožef tudi v 
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spodnještajerskem primeru hotel predvsem spoštovati lastno izdano pravilo o 
škofih, ki so morali tekoče znati vse jezike verujočega občestva v svojih škofi-
jah. Nepolno desetletje po prenosu sedeža je na travniku blizu Ljutomera že 
potekal prvi vseslovenski tabor – otvorile so ga besede tedanjega ljutomerske-
ga župnika dr. Antona Klemenčiča.

Kulturni vidik: Gre za širok kompleks posledic in učinkov, izvirajoč iz 
hkrati že vsaj formalno uveljavljenega spoznanja o enakopravnosti jezikov 
pred zakonom: od 1849 je bilo znanje slovenskega jezika pogoj za pridobitev 
delovnega mesta na vseh nivojih državnoupravnih oblastev, torej tudi na okraj-
nih glavarstvih in na mariborskem okrožju, dokler je delovalo.

Intelektualni vidik: S prenosom sedeža in hkrati celotnega bogoslovja 
začno prihajati v Maribor tedanji odlični in vrhunski slovenski intelektualci, 
med njimi npr. škof Stepišnik, Ivan Vošnjak, Josip Ulaga ml. ... Našteti trije so 
doktorirali na teološki fakulteti v dunajskem Avguštineju – pravilneje Frinta-
neumu ali Frintaneju, ki je bila tedaj če že ne najelitnejša pa ena najelitnejših 
fakultet monarhije. Dvomim, da bi sicer sploh zašli sem. 

Socialni vidik: Predstavlja ga množica medosebnih in medinstitucional-
nih stikov, srečanj, obiskov, ki jih brez škofije ne bi bilo – od srečanj vernikov s 
škofom do druženja mladih vernikov in bogoslovcev.

Gospodarski vidik: Še eno kompleksno polje odnosov, ki jih delim na:
•	 celostno denarno in zemljiškoposestno poslovanje škofije – vse, kar je 

vanjo spadalo, skupaj z gospodarjenjem na zemljiščih posesti Betnava, 
pridobljeni 1863, in v lastnih vinogradih, škofijska ekonomija. Nanj se 
navezuje še

•	 oskrba škofijskega osebja in bogoslovja, saj je škofija dobivala tudi 
razne drobne darove v obliki živil, potrebščin idr.

•	 prometnotransportni vidik: ljudje so prihajali v mesto na obiske na 
škofijo, k mašam v stolnico, v bogoslovje … Za celotno korespondiranje 
z lastno duhovščino, z vsemi nivoji cerkvene provenience in sploh z 
zunanjim svetom je škofija na pošti uživala oprostitev od poštnin.

III. Maribor v tedanjih primerjavah z drugimi spodnještajerskimi 
mesti

Do konca 19. st. so na Spodnještajerskem tri statutarna mesta (= avtonomna 
mesta z lastnim statutom) Maribor, Celje in Ptuj, in še mesta Brežice, Ormož, 
Slovenska Bistrica ter Slovenj Gradec. Trgov je neprimerljivo več, kar 33. 
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Preglednica 2: Javnoupravne funkcije Celja v tej dobi78 

lokalna stopnja mikroregionalna stopnja regionalna stopnja

mestna občina 
Celje: obsega le eno 
katastrsko občino
1867 dobi lasten statut 
in občinski volilni red, 
občina je izvzeta iz 
okvira okr. glavarstva

do 1854: okrajno glavarstvo Celje, okrajno 
sodišče Celje
do 1868: mešani okrajni urad 
nato: (novo) politično okrajno glavarstvo 
in okrajno sodišče

Okrožno sodišče: delovati 
začne 1. julija 1850 in 
je do 1898 edino za ves 
spodnještajerski prostor

Novejše raziskave kažejo, da se je Ptuj v 1. polovici 19. stoletja vsaj po 
poklicni strukturi svojega življa zelo približal dvema večjima mestoma.79 Tako 
je v obdelani dobi – na lokalni stopnji – kot mestna občina prav tako prido-
bil lasten statut in občinski volilni red, na mikroregionalni stopnji je bil enako 
obema sedež okrajnega glavarstva, na regionalni stopnji pa za razliko od Mari-
bora in Celja ni premogel nobenega okrožnega organa. 

Gospodarske, demografske in druge primerjave

Ugotovitve J. Fischerjeve na področju poklicne statistike za to dobo ''pokaže-
jo zanimivo, ne pa nepričakovano podobo družbenega razvoja'' treh osrednjih 
spodnještajerskih mest. V Mariboru so bile storitvene dejavnosti daleč najmoč-
nejša gospodarska panoga, saj so preživljale dobro tretjino mestnega življa, 
medtem ko v drugih dveh dobro četrtino. Na drugi strani je v Celju in Ptuju 
dokaj hitro naraščal gospodarski pomen trgovine in prometa. Sploh je razvoj 
teh dveh panog povsod šel na račun upadanja agrarnih panog ter industrije in 
obrti, kar pa je bilo vsaj v Mariboru opazno šele pozneje. Mesto je namreč že od 
zgodnjih šestdesetih let gradilo svojo industrijsko cono izven lastnega mestne-
ga ozemlja, v občinah Tezno in Studenci. Še posebej presenetljivi so podatki 
o prebivalstvu, ki se je preživljalo v obrti in industriji: v absolutnih številkah 
je sicer na prvem mestu Maribor, procentualno pa je Celje prednjačilo vsaj za 
nekaj procentov. Nizek delež oseb, ki so se preživljale z agrarnimi dejavnostmi, 

78 Tone Kregar, ''Upravni razvoj Celja v letih 1848−1918'', v: Iz zgodovine Celja 1848−1918 (Celje, 1998), 
5−23. 

79 Prim. Nataša Kolar, ''Ptuj v prvi polovici 19. stoletja'', v: Ptujska župnijska cerkev sv. Jurija: Zbornik 
znanstvenega simpozija ob praznovanju 1150. obl. posvetitve mestne cerkve in 850. obl. 'Konradove 
cerkve', ur. Slavko Krajnc (Ptuj, 1998) (dalje: Ptujska župnijska cerkev sv. Jurija.)
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je v vseh treh mestih kazal zanemarljivo majhno vlogo, recimo v Mariboru 1869 
manj kot 6 % aktivnega kmetijskega prebivalstva. 

Druge primerjave v omenjenem obdobju kažejo v nekaterih kazalcih 
močno primarno vlogo Maribora, v kar nekaj kazalcih pa tudi povsem enako-
pravne položaje; v kmetijstvu ter sploh deležu kmečkega prebivalstva je kljub 
pomanjkanju konkretnih podatkov zagotovo prednjačil Ptuj.

Primerjave ekonomskega položaja Maribora s preostalimi štirimi manjši-
mi mesti so praktično nemogoče zavoljo nepreglednosti oziroma neobstoja 
konkretnih podatkov, ki so jih zbirali izključno na nivoju tamkajšnjih okraj-
nih glavarstev in ne za sama mesta. Podobno so nemogoče kakršne koli kon-
kretnejše primerjave strukturalnih razvojnih tendenc ter družbenih premikov 
med Mariborom in spodnještajerskimi trgi. Za uradništvo je Leskovec zapisal, 
da ''je (tedanji) Maribor kot upravno središče na enakem nivoju kot Celje in 
nima bistveno več uradništva''.80 

Preglednica 3: Primerjava števila prebivalcev Maribora, Celja in Ptuja 1869–1890

Mesto/leto 1869* 1880**

MARIBOR 12.828 17.628 (15.980)

CELJE 4.224 5.393(4.969)

PTUJ 2.361 4.257(3.403)

*   popisano le prisotno civilno prebivalstvo

** v oklepaju je število popisanega civilnega preb., pred tem pa skupno število tega in vojakov v 

mestu (1880=1648) 

O demografskih in nacionalnih primerjavah v vseh treh mestih je novo štu-
dijo prispeval F. Čuček. Tudi za Celje in Ptuj so bili nedvomni enkratni dogodki 
te dobe obiski vladarja. Razen v vseh pogledih spektakularnega potovanja leta 
1883, se je cesar npr. na Ptuju pojavil še 1873, ko si je ogledal vojaške manevre.81 

Med več ljudmi, življenjsko povezanimi s temi tremi mesti, si oglejmo nasle-
dnje: Rojen Celjan Karel Schmidt, trgovski agent, sin celjskega mizarja Franca 
Schmidta, se je v Mariboru poročil z gdč. Marijo Krajnc, hčerjo Ivana Krajnca, 

80 Fischer, ''Družba, gospodarstvo, prebivalstvo'', 103−109; Leskovec, ''Upravni in gospodarski razvoj'': 
170. 

81 Filip Čuček, ''Kraji na slovenskem Štajerskem in Maribor med leti 1750 in 1918. K prebivalstveni in 
nacionalni sliki ter k nacionalnim odnosom v spodnještajerskih mestih s poudarkom na Mariboru, 
Celju in Ptuju'', Studia Historica Slovenica 6 (2006), št. 2−3 (Maribor skozi čas III.): 381−402; Nataša 
Kolar, "Ptuj v 19. Stoletju", v: Ptujska župnijska cerkev sv. Jurija, 173.
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CommunalHauptschullehrer in Mbg., rojeno v Celju, poročil ju je sam knezo-
škof J. M. Stepišnik, priča je bil dr. Lovrenc Modrinjak. V Mariboru živeča sam-
ska modistka Viljemina Hom, roj. v Celju, je tu rodila nezak. hčerkico Viljemino 
Jožefino Antonijo, ki ji je na daljavo botrovala ptujska modistka Antonija Taber-
nik, na krstu jo je namreč zastopala mestna babica, ki je pomagala ob porodu. 
Nekaj uglednih Ptujčanov je svoj poslednji mir našlo tu, med njimi decembra 
1865 Franc Reisp (81), verwitwerter Bürgermeister von Pettau, in 1880 Edvard 
Reisp pl. Caliga, polkovnik a. d., roj. na Ptuju, umrl v Ljubljani, pokopan na mrb. 
pokopališču.82 

 

Andrej Hozjan

MARIBOR IN THE FIRST TWO DECADES 
AFTER ACQUIRING A DIOCESE

SUMMARY

The treatise is divided into three chapters. The first chapter is about Maribor 
from 1859 to the beginning of the 1880s, about the basic features of the city 
development. During that time the administration of the city also spread to the 
right bank of the Drava River. The changes in the role of the city as a commu-
nal, county and district seat of administration which were dictated by the state 
authority and the interests of the city leadership are portrayed in this chapter. 
Different assignments of public administration referred to each of the admin-
istrative levels, be it judicial administration and finances or individual pursuits 
of interests. But Maribor did not become the seat of the District court, the high-
est regional level of jurisdiction, until the end of the century. The overview of 
the features begins with the basic information on city development and events 
until the early 80s. There follows a concentrated overview of the economic and 
other productive/vocational activities, especially stressing the public service, 

82 Za Schmidta-Krajnčevo PMK 1866−1876, l. 1873, 263; za V. Hom RMK 1867−1875, l. 1874, 372; za F. 
Reispa MMK 1858−1876, l. 1865, 127, in za E. Reispa pl. Caliga: MMK 1877−1898, l. 1880, 125. 



397

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

the civil service and military, industry and crafts as well as service activities, 
transport, trade and individual specialised professions. The traits of the city-
dwellers, migrations or the purposes behind daily arrivals in the city from vari-
ous parts of the monarchy are exemplified by several cases. The author, how-
ever, does not discuss the then cultural, interethnic and language issues, nor the 
local politics. The text is enriched with data from the sources – civil registers 
of the Maribor city parish called St. John the Baptist Parish Church and Cathe-
dral in the city of Maribor. The most interesting pieces of information are most 
certainly the references to the family liaisons, created by marriages among the 
distinguished and wealthy city dwellers. 

The second chapter examines the influence which the transfer of the dio-
cese seat had on the development of the city from different viewpoints. The 
influences of the diocese economy and many other predominantly social con-
tacts, which arose on a daily basis in relation to the diocese seat, are put forward. 

The comparative analysis in the third chapter encompasses the compari-
sons of the economic developmental indexes between the then Lower Styria 
statutory cities of Maribor, Celje and Ptuj. The analysis is introduced by an over-
view of the administrative functions of Celje and Ptuj. The comparisons among 
the economic position of Maribor and the economic positions of four other 
smaller cities (Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Brežice and Ormož) are vir-
tually impossible, since the data are either not surveyable or not available and 
were gathered solely on the level of the local district boards and not for the 
cities themselves. Similarly impossible are any substantial comparisons among 
the structural developmental tendencies and social shifts between Maribor 
and Lower Styria market towns which then amounted to 33. The comparisons 
among Maribor, Celje and Ptuj in the mentioned period show, according to 
some indexes, a strong primary role of Maribor and according to other indexes 
a completely equal position.
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1.01 Izvirni znanstveni članek

Lavantinska škofija za časa 
Slomškovih naslednikov

 (1862–1922)

Matjaž Ambrožič
Dr., docent, znanstveni sodelavec

Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta
Poljanska cesta 4, SI – 1000 Ljubljana
e-mail: matjaz.ambrozic@teof.uni-lj.si

Izvleček:
Maribor je zaradi prenosa škofijskega sedeža, kapitlja in novoustanovljenega 
bogoslovja postal intelektualno središče štajerskih Slovencev. Knezoškofa Ste-
pišnik in Napotnik sta na področju vzgoje in izobraževanja bodoče lavantinske 
duhovščine nadgrajevala delo predhodnika. Napotnik se je odločil za izvedbo 
verskega programa. Na petih škofijskih sinodah (1896, 1900, 1903, 1906 in 
1911) so obravnavali vpliv modernega življenja in miselnih ter teoloških tokov 
na oblike verskega življenja. Napotnikovo dobo so zaznamovale gradnje novih 
cerkva ter olepšave ter povečave starih. Verska združenja in bratovščine so na 
novo zaživele, prav tako pa so svojo dejavnost razširjale različne redovne sku-
pnosti.

Ključne besede:
Dr. Jakob Maksimilijan Stepišnik, dr. Mihael Napotnik, Lavantinska (Mariborska) 
škofija, lavantinski stolni kapitelj, redovniki, verska združenja.

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 10 (2010), št. 2–3, str. 399–428, 3 cit., 1 preglednica, 2 sliki 
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Obravnavano 60-letno obdobje je zaznamovano s škofovanjem dveh Slom-
škovih naslednikov, lavantinskih knezoškofov, dr. Jakoba Maksimilijana Ste-
pišnika in dr. Mihaela Napotnika.1 Razprava želi prikazati delovanje pomemb-
nejših ustanov lavantinske škofije, redovnih skupnosti in verskih združenj ter 
njeno upravno razdelitev in razvoj verskega življenja v obravnavanem obdo-
bju.

Obema Slomškovima naslednikom je bilo skupno izobraževanje v dunaj-
skem Avguštineju. Šlo je za zelo nadarjena duhovnika, ki sta oba dosegla aka-
demsko čast,  ukvarjala pa sta se tudi z cerkveno zgodovino in pravom. Oba sta 
bila tudi domačina; Stepišnik je bil doma iz Celja, Napotnik pa iz Tepanjskega 
vrha pri Slovenskih Konjicah.

Zgodovinopisje jima je v preteklosti neobjektivno pripisovalo naklonje-
nost nemštvu. Njuna drža je bila pač v skladu s tedanjimi razmerami. Kakorkoli 
že, vsak škof da svoj pečat življenju škofije v skladu s svojimi talenti, izobrazbo, 
smelostjo, pobožnostjo … Z vsem naštetim sta bila Slomškova naslednika goto-
vo dobro obdarjena, le da morda vsega nista znala prenesti v življenje v taki 
meri in na način, kot je to uspelo njunemu predhodniku. Seveda ne smemo 
pozabiti, da sta škofovala v obdobju, ko so se po Evropi razraščali nacionalizmi, 
ki so v narodnostno mešanih okoljih še kako vplivali na politiko in posredno 
tudi na pastoralno dejavnost škofov in duhovnikov ter versko življenje verni-
kov.

Škofovanji naslednikov sta bili občutno daljši od Slomškovega. Stepišniko-
vo je trajalo 27, Napotnikovo pa kar 33 let, skupaj polnih 60 let. Dovolj dolga 
doba, da je Slomškova setev obrodila prve trajnejše sadove, v nekaterih pogle-
dih pa sta naslednika ubirala svoja pota.

Ob prebiranju njihovih življenjepisov dobi človek vtis, da je šlo za tri popol-
noma različne ljudi. Slomškovo razgibanost sta nasledili Stepišnikova blagost 
in umirjenost, Napotnik pa je bil knezoškof v pravem pomenu besede in v ško-
fijskem dvorcu kar nekoliko odmaknjen od stvarnosti. Marsikdaj je značajske 
lastnosti obeh škofov preglasila njuna pastoralna gorečnost.

Zgodovinski okvir obravnavanega obdobja in življenja lavantinske škofije 
predstavljajo zadnja desetletja habsburške monarhije, ki je bila navzven katoli-
ška, v notranji politiki pa nemalokrat brutalno liberalna in prežeta z nemštvom. 
To se je zlasti odražalo v stolnem mestu Mariboru in večjih štajerskih mestih, 
medtem ko je podeželje imelo kmečki in slovenski značaj. Lahko rečemo, da se 
vse do prevrata jeseni 1918 v škofiji v političnem smislu ni zgodilo nič novega. 
Ustanovitev Kraljevine SHS zato za zgodovino lavantinske škofije predstavlja 
pomembno prelomnico.

1 Več o knezoškofu Napotniku gl. Napotnikov simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj (Celje, 1993).
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Posebno nas bo zanimala kontinuiteta v pastoralnih prizadevanjih obeh 
škofov. Marsikaj od Slomškovega dela je preživelo, nekatere stvari pa so zamrle 
zaradi novih poudarkov in pastoralnih potreb. Vsekakor bo v središču našega 
zanimanja tudi narodnostni boj Slovencev na Spodnjem Štajerskem in udej-
stvovanje duhovščine pri tem.

Dr. Jakob Maksimilijan Stepišnik (1862–1889)

Izvolitev za lavantinskega knezoškofa je dr. Jakoba Maksimilijana Stepišnika 
doletela na mestu stolnega dekana. Avstrijska vlada in nemško-liberalna politi-
ka sta za narodnostno zavednim Slomškom na mariborskem škofovskem sede-
žu želeli naslednika, ki bi bil nemškega mišljenja in bi omejil vpliv Slomškovega 
delovanja na moralni in intelektualni dvig štajerskih Slovencev. Mesta so imela 
prevladujoče nemško govoreče prebivalce, vendar pa je bilo 90 % škofljanov 
Slovencev. Zato je bila pri izbiri Slomškovega naslednika nujna kompromisna 
rešitev.

Dr. Stepišnik ni bil uganka, saj se je odlikoval že med študijem, posebej pa 
v škofijskih službah, ki mu jih je zaupal še škof Slomšek. Član stolnega kapitlja 
je postal jeseni 1847, v prvem letu Slomškovega škofovanja, za stolnega dekana 
pa je bil imenovan 1. novembra 1861, v zadnjem letu Slomškovega škofova-
nja. Letnici obeh imenovanj nikakor nista naključni, saj je bil dr. Stepišnik pri 
Slomšku očitno dobro zapisan. Omogočil mu je, da je po smrti dekana Gašperja 
Albrechta zasedel drugo mesto v stolnem kapitlju, medtem ko je mesto prošta 
že od leta 1835 zasedal Franc Friedrich.

Dr. Stepišnik je bil najbolj učen gospod med kapitularji tedanjega stolnega 
kapitlja. Njegovo imenovanje za Slomškovega naslednika je bilo torej logična 
poteza. Zgodovinar dr. Franc Kovačič je lepo zapisal: 

Stepišnik je bil osebno prenežne nravi, da bi mogel brutalno nastopati proti Slo-
vencem, katerih težnje so itak bile takrat zelo skromne. Stepišnika so tudi pre-
tesne vezi vezale s Slomškom, da bi mogel zatreti njegovo tradicijo. Slomšek je 
bil v bogoslovju njegov spiritual, pridigar pri novi maši, Slomšek ga je napravil za 
kanonika in stolnega dekana.2 

To je tudi razumljivo, saj je bil Stepišnik, rojen 22. julija 1815 v Celju, 
po rodu Slovenec. Pomemben Stepišnikov tovariš v kaplanski službi v 

2 Franc Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije (1228–1928) (Maribor, 1928), 398 (dalje: Kovačič, 
Zgodovina Lavantinske škofije).
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Novi Cerkvi je bil Franc Sorčič, poznejši stolni prošt in njegov tesen sode-
lavec.

Nedvomno je Stepišnik škofijo zelo dobro poznal, saj je bil tajnik treh 
knezoškofov: Zimmermanna, Kuttnarja in nekaj časa tudi Slomška. Ob pre-
selitvi 4. letnika lavantinskih bogoslovcev v Št. Andraž jeseni 1850 je postal 
bogoslovni profesor za cerkveno zgodovino in kanonsko pravo ter razlago 
Nove zaveze. Profesorsko službo je obdržal tudi na škofijskem Bogoslovnem 
učilišču v Mariboru vse do svojega imenovanja za Slomškovega naslednika. 
Svojemu predhodniku se je med drugim oddolžil tudi z lepim pogrebnim 
govorom v stolnici.

Dr. Franc Kovačič je zapisal: 

Stepišnikovo 26-letno škofovanje je za zgodovino Lavantinske škofije zelo 
važno. Po preselitvi škofijskega sedeža in novi zaokrožitvi škofije so se pojavile 

Lavantinski knezo-
škof dr. Jakob Maksi-
milijan Stepišnik 
(Pokrajinski arhiv 
Maribor, Fototeka, 
inv. št. 4243)
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vsakovrstne potrebe in nedostatki. Njegovemu velikemu predniku so bila v Mar-
iboru odločena le tri leta; svojih lepih načrtov Slomšek ni mogel sam izpeljati. 
To je storil njegov naslednik Stepišnik. V čast mu je šteti, da je znal in hotel od 
Slomšeka započeto delo nadaljevati in dopolniti. Stepišnikovo škofovanje pada 
v težko dobo, ko je nemški liberalizem hotel v drugi obliki uveljaviti v cerkvenih 
rečeh vsemogočni državni absolutizem. Poleg narodnostnih bojev slede drug 
za drugim važni ukrepi, ki posegajo globoko v versko-moralno življenje ljud-
stva: ločitev šole in Cerkve, odprava konkordata, ženitveni in drugi cerkveno-
politični zakoni. /…/ Med napravami, ki se tičejo škofije same in so nastale pod 
škofom Stepišnikom, je omeniti ustanovitev novih samostanov in pa dijaškega 
semenišča.3

Leta 1883 je sklical prvo škofijsko sinodo v Mariboru. Cecilijino društvo za 
lavantinsko škofijo je bilo ustanovljeno leta 1887.

Dr. Mihael Napotnik (1889–1922)

33-letno škofovanje dr. Mihaela Napotnika je lavantinsko škofijo močno 
zaznamovalo. Odvijalo se je v zadnjih desetletjih habsburške monarhije, ki ji je 
bil aristokratski škof zelo vdan. Že njegovo škofovsko imenovanje je pokazalo, 
da so politične oblasti iskale kandidata, ki bi sicer znal slovensko, vendar ne bi 
podpiral slovenskega narodno-političnega gibanja, temveč bi odgovarjal zah-
tevam nemških krogov. Napotnik je v tovrstnih vprašanjih skušal ostati nevtra-
len in nepristranski.

Slovenci na Štajerskem so bili del dežele z večinsko nemškim prebival-
stvom in s središčem v Gradcu. Nemci so na Slovenskem Štajerskem obvlado-
vali mesta. Njihove politične stranke so bile po svoji usmeritvi svobodnjaške 
in so slovensko narodno gibanje označevale za klerikalno in nazadnjaško. 
Antiklerikalizem se je prelevil v protikatolištvo, ki je svoj zunanji izraz dobilo 
v gibanju Proč od Rima (Los von Rom Bewegung). Začelo se je leta 1897, svoj 
višek pa je v lavantinski škofiji doseglo leta 1905. Narodnostni konflikti na Šta-
jerskem so vedno bolj postajali del velikega spopada med nemštvom in slovan-
stvom na vzhodnih nemških narodnostnih mejah. Slovenci so se bojevali za 
enakopravnost svojega jezika. Nemci so skušali iz mest izločiti slovenščino in 
slovenske šole, Slovenci pa so v njih začeli graditi narodne domove, čitalnice in 
ostale kulturne ustanove. Schulverein je pospešeno gradil nemške šole in si pri-
zadeval ponemčiti slovenske, Südmark pa je skrbela za naseljevanje nemških 

3 Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, 400.
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kolonistov in pridobivanje zemlje. Utrjevanju nemštva so služila tudi turnarska 
društva, po letu 1904 pa s svojo dejavnostjo tudi protestantski pastor Ludwig 
Mahnert.4

Maribor je zaradi škofijskega sedeža in bogoslovja postal intelektualno sre-
dišče štajerskih Slovencev predvsem zaradi cerkvenih dostojanstvenikov iz vrst 
stolnega kapitlja in bogoslovnih profesorjev, ki so bili vsi Slovenci. Leta 1898 je 
na pobudo knezoškofa Napotnika začel izhajati Voditelj v bogoslovnih vedah 
(1898–1916). Prof. dr. Franc Kovačič je bil zaslužen za ustanovitev Zgodovin-
skega društva za Slovensko Štajersko (1903), dr. Avguštin Stegenšek je začel 
izdajati Cerkvene spomenike lavantinske škofije (1905). Katoliška stran je leta 
1907 ustanovila Slovensko kmečko zvezo za Štajersko z agrarnim, narodnim in 
krščanskosocialnim programom. Leta 1909 se je vključila v novoustanovljeno 
Vseslovensko ljudsko stranko. Pomembno vlogo je igral tudi časnik Slovenski 
Gospodar.

Po začetku 1. svetovne vojne so avstrijske civilne in vojaške oblasti ob izva-
janju ukrepov t. i. vojaškega absolutizma pritisnile na pojave antimilitarizma, 
srbofilstva in slovenskega političnega narodnega gibanja. Izredna zakonodaja 
je omejila politično življenje, državljanske pravice in povečala vlogo vojske v 
javnem življenju. Vojaškemu sodstvu so bile podrejene tudi civilne osebe, obto-
žene veleizdaje, žaljenja veličanstva, kršenja javnega miru, dejanj proti vojaškim 
osebam in sredstvom … Za politične osumljence so sestavili posebne sezname, 
ki so jih uporabili ob napadu na Srbijo. Še posebej so bili na udaru izobraženci, 
zato so se na njih znašli tudi nekateri duhovniki na Koroškem, Štajerskem, Pri-
morskem in Kranjskem.

Škofijo je pretreslo dogajanje, ko so oblasti 4. avgusta 1914 začele z are-
tacijami narodno zavednih duhovnikov. Vklenjene duhovnike so vodili po 
cestah in jih izpostavljali javnemu zasramovanju. Med prvimi so zaprli župni-
ka Andreja Bračiča iz Limbuša, kaplana Franca Polaka iz Hoč, kaplana Ivana 
Razbornika iz Keblja, kaplana Franca Škofa iz Sv. Lovrenca v Slovenskih gori-
cah, p. Rafaela Potrča iz Sv. Trojice v Slovenskih goricah, kaplana Franca Šegu-
lo iz Maribora, dekana Jožefa Čižka iz Jarenine,5 župnika Evalda Vračka iz Sv. 
Ilja, župnika Vida Janžekoviča s Svečine, župnika Martina Medveda iz Lapor-

4 Bruno Hartmann, "Maribor v Napotnikovem času", v: Napotnikov simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj (Celje, 
1993), 40–41.

5 "Kaplan v Jarenini je šel po maši s steklenico k studencu. Orožnik ga aretira, češ da hoče studenec 
zastrupiti. Ko ga je gnal vklenjenega, ga je drhal opljuvala in dejansko napadla." Matjaž Ambrožič, 
Dnevniški zapiski dr. Evgena Lampeta (1898–1917) (Viri 26) (Ljubljana, 2007), 56 (dalje: Ambrožič, 
Dnevniški zapiski dr. Evgena Lampeta).
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ja, kaplana Janeza Bosino6 s Sladke Gore,7 kaplana Janeza Ilca iz Ruš, župnika 
Antona Ravšla iz Cirkovc,8 p. Petra Žirovnika, kaplana pri Sv. Vidu pri Ptuju, 
župnika Vincenca Lovrenčiča iz Sv. Ožbolta in Franca Ogrizka iz Dramelj. 
Zaprti so bili tudi: Marko Kranjc, Anton Lajnšic, Vincenc Lorenčič, Franc Mur-
šič, Jožef Ozmec in Friderik Volčič. Večina aretiranih je bila kmalu izpuščena, 
knezoškof Napotnik9 pa je dogajanje lahko le nemo spremljal.10 Na njegov 
poziv je večina prizadetih duhovnikov napisala poročila o doživetjih v zaporu, 
ki jih danes hrani NŠAM.11

Tudi sicer je bilo versko življenje v znamenju vojne. Na Štajersko so prišli 
številni begunci, zlasti rojaki s Primorske. Poseben davek je cerkev v vojnih letih 
plačala tudi z odvzemom zvonov, orgelskih piščali in bakrenih streh, kar je pre-
bivalstvo spremljalo z veliko žalostjo in ogorčenjem.

Versko življenje je bilo na nek način okrnjeno, saj so bili moški večinoma 
na fronti. Ženske so se versko poglabljale, za to pa je bilo veliko priložnosti, 
saj so med vojno cvetele različne pobožnosti: npr. molitvene tridnevnice za 
mir, rožnovenske tridnevnice, pobožnosti na čast Marije Kraljice miru, tri-
dnevnice za mir na čast Presv. Srcu Jezusovemu, šmarnice in različne vojne 
pobožnosti, ki so bile predpisane, da se opravijo na isti dan po vsej škofiji. 
Zelo popularna je postala pobožnost na čast Lurški Materi Božji. Za članice 
dekliških Marijinih družb so med vojno pripravljali duhovne vaje. Vse so bile 
navadno združene tudi s prejemom odpustkov. Pri vodenju duhovnih vaj so 
se izkazali redovniki.

V Mariboru je bilo mirovnih pobožnosti vsega skupaj kar 19, 6 pa se jih je 

6 "Z vsem trudom mu niso mogli dokazati niti najmanjše stvari. Pripeljejo pa ga k okrajnemu glavarju in 
temu reko: Ti si ga ovadil, sedaj pa povej, kaj imaš zoper njega. Okrajni glavar pride v veliko zadrego. 
Ko pa kaplan Bosina izve, kdo je vzrok njegove aretacije, tudi on sili v okrajnega glavarja, naj vendar 
pove, kaj ima proti njemu. Nato reče okrajni glavar, da Bosina politično deluje. – Pa kako? V čem je 
kaj napačnega? – 'Saj ste vendar častni občan v treh občinah,' se odreže okrajni glavar." Ambrožič, 
Dnevniški zapiski dr. Evgena Lampeta, 68.

7 Ta je bil iz celjskega okrožja.
8 "Štajerskega župnika Ravšeljna je aretiral orožnik in ga peljal po železnici. Dasi sta bila sama v kupeju, 

je starega moža uklenil tako, da so se mu cel teden poznali pritiski verige. Orožnik se je pri vsaki postaji 
postavil k oknu z bajonetom, da je opozoril občinstvo. Prihajali so v kupej in zasramovali župnika ter 
pljuvali vanj pred očmi orožnika." Ambrožič, Dnevniški zapiski dr. Evgena Lampeta, 64.

9 "K mariborskemu županu dr. Schmiedererju sta šla dva kanonika s prošnjo, da naj vendar poskrbi za 
osebno varnost duhovnikov. Ta se je pa izgovarjal, da je vsega kriv dr. Korošec, češ prej je bil mir v 
okrajnem zastopu in Rušah, a sedaj so se tudi tu že začele stranke. /…/ Pouličnjake hujska protestant-
ovski pastor Mahnert. Ko je poulična drhal oblegala stanovanje dr. Korošca, se je opazilo, da je bil med 
njo tudi Mahnert in dajal navodila." Ambrožič, Dnevniški zapiski dr. Evgena Lampeta, 56, 68–69.

10 Več o tem gl. Janko Pleterski, Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914–1917. Poročili vojaške in 
vladne komisije (Viri 1) (Ljubljana, 1980), 5–15, 35–50.

11 Več o tem gl. Filip Čuček in Martin Moll, Duhovniki za rešetkami. Poročila škofu o poleti 1914 na 
Spodnjem Štajerskem aretiranih duhovnikih (Viri 22) (Ljubljana, 2006).
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nadaljevalo s prošnjo procesijo.12 Ob vsem naštetem pa ne smemo prezreti tudi 
duhovne oskrbe vojakov v mariborski kadetnici, ki so jo izvrševali za to posta-
vljeni vojaški kurati.

Ob koncu vojne se je tudi na Štajerskem okrepilo gibanje za podpisovanje 
Majniške deklaracije. Pod pritiskom vojnih oblasti je tlelo nacionalno vpraša-
nje, ki je z vso silovitostjo bruhnilo na dan ob prevratu ter zasedbi dežele s strani 
Maistrovih borcev. Življenje v novi državi Kraljevini SHS je za prebivalce škofije 
pomenilo veliko spremembo. Mesta so bila prisiljena spremeniti svojo zunanjo 
nemško podobo v slovensko. V Mariboru so se začeli naseljevati primorski Slo-
venci, ki niso hoteli živeti pod Italijo.

Napotnik je bil škof večinsko slovenske škofije, ki je premogla kričavo 
nemško manjšino, ta pa je imela vpliv na imenovanje obeh Slomškovih nasle-
dnikov. Da bi se izognil poglabljanju narodnih sporov, se je odločil za izvedbo 
verskega programa.

Pobožnost na čast Presv. Srca Jezusovega se je razširila po letu 1875, leta 
1896 so se mu posvetili duhovniki, dve leti kasneje pa celotna škofija. Leta 1904 
je bila vpeljana večna molitev v cerkvi sv. Magdalene v Mariboru. Od tedaj je 
tudi navada, da je po župnijah dan celodnevnega češčenja Najsvetejšega.

Svoji duhovščini je bil knezoškof Napotnik zgled odličnega govornika in 
pisatelja. Za čas njegovega škofovanja je znanih preko 100 bibliografskih enot. 
Posebno pomembna so pastirska pisma, v katerih je na najbolj neposreden 
način prišel v stik z verniki. V njih je pisal o zakramentih, družini, Mariji, krepo-
stih in spremljal tekoče dogajanje v svetu in Cerkvi. Posebej je pisal ob raznih 
papeških in cesarskih obletnicah. Pridigo je imel kot najboljši pripomoček za 
učinkovito oznanjevanje, številne pa so izšle tudi v tiskani obliki. Za potrebe 
bogoslužja je leta 1896 dal pripraviti in izdati nov obrednik Collectio rituum, 
ki je pomemben za ohranjanje domače liturgične tradicije, z besedili v sloven-
ščini pa je težil k idealu domačega bogoslužnega jezika, ki ga je uresničil šele II. 
vatikanski koncil. Škofijska pesmarica je izšla leta 1908, slovenski lekcionar pa 
1912. Leta 1919 je z ostalimi jugoslovanskimi škofi soglašal, da pridobijo dovo-
ljenje za prevod Rimskega obrednika.

Na petih škofijskih sinodah (1896, 1900, 1903, 1906 in 1911) so obravna-

12 18. mirovna pobožnost se je 10. marca 1918 odvijala po naslednjem redu. Ob 15.00 je bila v stol-
nici postna pridiga in litanije Imena Jezusovega z blagoslovom. Ob 16.00 se je pričela procesija k 
Marijini baziliki, ki jo je vodil knezoškof. Vmes so verniki prepevali litanije vseh svetnikov in molili, 
da jih ne bi prizadela draginja, lakota, bolezen, prosili pa so predvsem za mir ter blagoslov polja. Pred 
Marijinim znamenjem na Glavnem trgu je knezoškof opravil posebno molitev. V baziliki je najprej 
zmolil Lavretanske litanije Matere Božje, množico vseh stanov pa blagoslovil z Najsvetejšim. Nato je 
imel pridigo, v kateri je vernike vzpodbujal, naj prenovijo svoje življenje v skladu z naukom krščanske 
vere. Seveda pridigi ni manjkalo domovinskega naboja, posebno pozornost pa je knezoškof namenil 
papežu Benediktu XV. in njegovim mirovnim prizadevanjem. Personalstand des Fürstbistums Lavant 
in Steiermark für das Jahr 1919 (Maribor, 1919), 246–251.
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vali vpliv modernega življenja in miselnih ter teoloških tokov na oblike verske-
ga življenja (npr. gibanje Proč od Rima), pravice in dolžnosti cerkvenih dosto-
janstvenikov, pravilnike o delovanju cerkvenih ustanov, razmerje med državo 
in Cerkvijo, vprašanja o veri in bogoslužju, zakramentih, socialno vprašanje, 
cerkveno glasbo ... Odvijale so se v dveh delih. Najprej so bile razne priprave 
(ljudski misijoni, konference in duhovne vaje za duhovnike …), drugi del pa 
je vključeval sinodalne razprave in seje, kjer laiki niso bili navzoči. Gradivo je 
bilo objavljeno v petih obsežnih knjigah na kar 3622 straneh. Sinode so dajale 
smernice za celotno pastoralno dejavnost v škofiji, pospeševale pa so moralno, 
versko in državljansko držo vernikov. Bile so odgovor na izzive tedanje dobe 
(pijančevanje, pomanjkljiv šolski pouk, pojavile so se prve ločitve, bogokletje 
…). Njihovi odloki so po odobritvi kapitlja in škofovi potrditvi postali del škofij-
ske zakonodaje. Sinodalna besedila so vsebovala praktična navodila za življenje 
duhovnikov in vernega ljudstva.

Svojo duhovščino je škof Napotnik želel v duhu sinodalnih sklepov dvigniti 
umsko in moralno. Leto 1912 je bilo zaradi mednarodnega evharističnega kon-
gresa na Dunaju v škofiji evharistično. Po župnijah se je obhajala duhovna pri-
prava s tridnevnicami, devetdnevnicami, misijoni, evharističnimi procesijami … 
S tem v zvezi so bila tudi Napotnikova prizadevanja za pogostna sv. obhajila, ki 
so jih gojili v bratovščinah in katoliških društvih.

Napotnikova ljubezen do umetnosti in stavbarstva je botrovala ustanovitvi 
škofijskega muzeja (1896) in načrtnemu popisovanju cerkva in opreme. Leta 
1901 so popisali monštrance, lunule in kustodije, 1903 kelihe in patene, 1907 
podobe na oltarjih, 1909 orgle, leta 1910 spovednice, prižnice in križeve pote, 
1912 kapelice in križe po župnijah ter pokopališča.13 Delno je bil izveden tudi 
popis zvonov.

Mlajša duhovščina se je izmaknila Napotnikovi kontroli, saj se je cele dneve 
ukvarjal s pisanjem eksegez in monografij. Knezoškof Napotnik ni bil le dušni 
pastir, ampak tudi pisatelj. Za duhovnike in vernike je izdal vrsto pastirskih 
pisem, pridig, pobožnosti v obeh deželnih jezikih. Okrajni glavar mu je pripiso-
val nekakšno plahost v odnosu do slovenskih katoliških poslancev, zaradi česar 
se je vzdržal odločnejših nastopov zoper slovensko duhovščino.

Knezoškofa Napotnika so na birmovanjih in kanoničnih vizitacijah zlasti 
na deželi zelo slovesno sprejemali s slavoloki, mlaji in zelenjem. Poklonit so se 
mu prišli tudi predstavniki krajevnih oblasti in žandarmerije.

Napotnikovo dobo so zaznamovale gradnje novih cerkva in olepšave ter 
povečave starih. V ozadju je bila ideja o osrednjem pomenu bogoslužja, zlasti 
daritve sv. maše, kar je bilo že v duhu liturgičnega gibanja, ki se je sicer razmah-

13 Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, 424.
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nilo po knezoškofovi smrti. Nabavljeno je bilo veliko novih paramentov in 
bogoslužnih predmetov (kelihov, zvonov, orgel …). Verska združenja in brato-
vščine so na novo zaživele, prav tako pa so svojo dejavnost razširjale različne 
redovne skupnosti. Duhovno življenje vernikov, duhovnikov in redovnikov je 
želel knezoškof Napotnik utrditi z ljudskimi misijoni, pobožnostmi, duhovnimi 

Škof dr. Mihael Napot-
nik (Nadškofijski 
arhiv Maribor)
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vajami in njihovim vključevanjem v različna verska združenja.
Sedaj pa si oglejmo življenje Lavantinske škofije v njenih strukturah, stol-

nem kapitlju, redovnih skupnostih, verskih združenjih in statistiki. Lahko reče-
mo, da so ton verskemu življenju dajali duhovščina, redovniki in verska združe-
nja. V njih so svoje mesto našli tisoči laikov, ki niso čutili le župnijske pripadno-
sti, pač pa so se po njih navduševali za dejavni apostolat. Cerkveno življenje je 
sicer še vedno ostajalo dokaj formalizirano.

Upravna razdelitev lavantinske škofije

Lavantinska škofija je bila v času Stepišnikovega škofovanja razdeljena na 24 
dekanatov – dekanij. Leta 1865 je bilo 172 župnij,14 poleg njih pa še 45 loka-
lij in 189 kaplanij, od katerih jih je bilo zasedenih 168. V dušnem pastirstvu je 
bilo dejavnih 392 duhovnikov, z redovnimi vred 501. Škofija je leta 1865 štela 
421.266 duš. Cerkva in kapel je bilo 620. Že pod škofom Stepišnikom so mnogi 
kraji prosili, naj se jim prizna status župnije. V letih 1883–1884 je oblast zavr-
gla številne tovrstne prošnje. 30 samostojnih duhovnij je bilo povzdignjenih v 
samostojne župnije šele 25. januarja 1891.15

Leta 1889 je škofija ohranila razdelitev na 24 dekanatov, s tem da so se 
nekateri preimenovali oziroma tudi ozemeljsko preoblikovali (npr. Maribor 
desni dravski breg in Dravsko polje). Škofija je štela 189 župnij, 31 lokalij, 119 
zasedenih in 72 nezasedenih kaplanij. Od sedmih kuratnih in grajskih benefi-
cijev je bil zaseden le eden. V dušnem pastirstvu je delovalo 340 od skupno 454 
duhovnikov. Na ozemlju škofije je bilo 645 cerkva, merila pa je 7.000 km2.16

Ko je leta 1889 vodstvo škofije prevzel knezoškof dr. Mihael Napotnik, 
je njena upravna razdelitev ostala nespremenjena vse do lavantinske škofij-
ske sinode leta 1906. Na podlagi njenih sklepov so bili neposredno ordinariju 
podrejeni naslednji dekanati: Maribor levi dravski breg, Celje, Ptuj in Konjice. 
Vizitiral jih je vsakokratni stolni dekan.17 Napotnikova uvedba naddekanatov 
je povezovala ostale dekanate po naslednjem ključu:

•	 naddekanat Maribor levi dravski breg z dekanati: Jarenina, Sv. Lenart 
v Slovenskih goricah, Ljutomer, Radlje in Sv. Tomaž pri Veliki Nedelji;

•	 naddekanat Maribor desni dravski breg z dekanati: Maribor desni dra-

14 Leta 1870 je bila lavantinski škofiji priključena še župnija Marija Snežna.
15 Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, 423.
16 Personalstand des Bisthumes Lavant in Steiermark (Marburg, 1865), 84–85; Personalstand des 

Bisthumes Lavant in Steiermark (Marburg, 1889), 94–95.
17 Synodus dioec. Lavantina anno 1906 concita et facta (Marburgi, 1907), 498 sl.
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vski breg, Dravsko polje, Stari trg pri Slovenj Gradcu, Vuzenica in Zavrč.
•	 naddekanat ob Savinji z dekanati: Braslovče, Gornji Grad, Nova Cerkev, 

Slovenska Bistrica in Šalek.
•	 naddekanat ob Savi z dekanati: Kozje, Šmarje, Rogatec, Laško in Videm.

Naddekani so bili izbrani iz vrst stolnih kanonikov.
V zadnjem letu Napotnikovega škofovanja je lavantinska škofija štela 

508.232 duš. Imela je 221 župnij, od katerih jih je bilo 15 nezasedenih. Imela 
je tudi 135 zasedenih in 68 nezasedenih kaplanij ter 6 nezasedenih ekspozitur 
in nadarbin. V pastorali je delovalo 356 duhovnikov od skupaj 499. Redovnih 
duhovnikov je bilo 68. V škofiji je izredno naraslo število cerkva in kapel in sicer 
na 728.18 Razdelitev dekanatov in gibanje števila vernikov prikazuje tudi spo-
dnja razpredelnica.

Preglednica 1: Razdelitev dekanatov in število vernikov v času škofa Napotnika

DEKANATI IN NADDEKANATI VERNIKI 1865 VERNIKI 1889 VERNIKI 1922

Od leta 1906 neposredno ordinariju podrejeni dekanati

[Maribor] Maribor levi dravski 
breg 29.488 31.171 39.514

Celje 20.076 22.960 28.994

Ptuj 24.753 29.830 29.717

Konjice 21.087 20.081 18.025

Naddekanat Maribor levi dravski breg

Jarenina 12.768 13.686 13.035

Sv. Lenart v Slovenskih goricah 16.708 20.088 22.820

[Sv. Jurij ob Ščavnici] Ljutomer 27.445 28.852 27.491

Marnberg [Radlje] 9.389 10.331 9.334

Velika Nedelja [sedež Ormož] 16.033 18.937 20.782

Naddekanat Maribor desni dravski breg

[Hoče]* Maribor desni dravski 
breg 11.421 17.887 28.132

[Cirkovce] Dravsko polje** 12.237 17.853 18.424

[Šmartno] Stari trg pri Slovenj 
Gradcu 15.147 16.708 15.814

18 Šematizem Lavantinske knezoškofije za leto 1922 (Maribor, 1922), 186–187.
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Vuzenica 7.244 7.972 6.100

Zavrč [Sv. Barbara v Halozah] 14.295 16.543 15.641

Naddekanat ob Savinji

Braslovče 13.003 14.503 13.317

Gornji Grad 15.133 16.538 16.193

Nova Cerkev 15.109 16.304 15.280

Slovenska Bistrica 19.784 24.312 22.203

[Škale] Šaleška dolina 10.129 11.913 13.111

Naddekanat ob Savi

Kozje 20.106 20.212 18.724

Šmarje 23.288 27.539 23.783

Rogatec 17.864 18.691 17.147

Laško 19.671 27.052 39.929

Videm [Brežice] 29.088 31.709 34.86

SKUPAJ 421.266 481.672 508.232

* Nekdanji hoški dekanat se je razdelil na dekanata Maribor desni dravski breg in Dravsko polje.

** Tudi nekaj župnij iz nekdanjega dekanata Hoče.

Lavantinski stolni kapitelj sv. Janeza Krstnika v Mariboru

Stepišnik je nadaljeval s Slomškovo tradicijo in je za kapitularje lavantinskega 
stolnega kapitlja v Mariboru imenoval le Slovence. Življenje in delovanje lavan-
tinskega stolnega kapitlja je potekalo v skladu z II. Slomškovim kapiteljskim 
statutom iz leta 1862, ki ima naslov Statuta Capituli cathedralis Lavantini St. 
Ioannis Baptistae Marburgi.19 Potreba po novem statutu se je pokazala zaradi 
novonastale situacije po selitvi stolnega kapitlja in škofijskega sedeža v Mari-
bor leta 1859, saj je šlo za novoustanovljeni lavantinski stolni kapitelj sv. Jane-
za Krstnika v Mariboru. Statut naj bi mu omogočil, da bi lažje opravljal svoje 
poslanstvo in da bi njegovi člani zvesto izpolnjevali svoje službe, hkrati pa naj 
bi statut varoval tudi pravice, ki jih uživajo kapitularji.

Lavantinski stolni kapitelj so v obravnavanem obdobju sestavljali:

19 Nadškofijski arhiv Maribor (NŠAM), fond Zapuščine škofov – Slomšek, škatla XXVII-B-112, Statuta 
Capituli cathedralis Lavantini St. Ioannis Baptistae Marburgi, Maribor, 1. februarja 1862.
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•	 infulirani (mitrirani) prošt,
•	 dekan (temu je bila s strani papeža Pija IX. 8. julija 1862 po predhodni 

cesarjevi prošnji podeljena tudi pravica nošenja mitre),
•	 štirje kanoniki in peti kanonik – stolni župnik.

Posameznim kapitularjem so se odmerili dohodki iz verskega sklada. Kapi-
tlju so se pridruževali korna vikarja in koralista (kantorja), ki so tudi prejema-
li dohodke iz verskega sklada. Šest prostih mest je bilo rezervirano za častne 
kanonike, ki pa niso imeli s kapitljem povezanih dohodkov.

Mariborski kapitularji so s korno molitvijo in z bogoslužji povzdignili slo-
vesnosti, ki so se odvijale v stolnici.20 Veliko pozornost so kanoniki namenjali 
natančnemu izpolnjevanju korne molitve po posebnih liturgičnih redih. Kapi-
tlju je bila zaupana tudi skrb za paramente. Posebno pazljivo so čuvali Slom-
škove. Številni ohranjeni računi kažejo, da so poskrbeli tudi za nabavo novih 
paramentov in cerkvenega posodja, ki so potem postali last kapitlja. Stroške so 
krili iz t. i. paramentnega sklada, v katerem je bilo leta 1917 kar 22.600 K. Poleg 
njega so kanoniki za vzdrževanje kanoniških liturgičnih oblačil imeli tudi t. i. 
mocetni sklad ter sklad "sarta tecta" – za vzdrževanje stavb in streh.21

Umestitev v vrste kanonikov se je vedno odvijala na slovesen način. Dekan 
je novoumeščenega kanonika odpeljal na njegovo mesto v koru. Potek slove-
snosti je bil opredeljen v statutu.

Kapitelj je imel dolžnost opravljanja številnih ustanovnih maš, predvsem 
v obliki obletnic (vigilija, rekvijem, libera). Ohranjenih je kar nekaj tovrstnih 
seznamov kapitalij – ustanovnih glavnic, iz katerih so se v ta namen izplačevale 
obresti. Večina ustanovnih glavnic je bila naloženih v državnih obveznicah, ki 
pa so med 1. svetovno vojno izgubile na vrednosti. Ker se obresti niso izplače-
vale, se tudi ustanovne obveznosti maševanja za pokojnimi ustanovniki niso v 
polnosti izpolnjevale.

Še prav posebej pa so se kapitularji udejstvovali pri vodstvu bogoslovja, 
nekateri pa tudi kot profesorji na mariborskem škofijskem Bogoslovnem uči-
lišču. Prodirektorji in ravnatelji Bogoslovnega učilišča in Bogoslovnega seme-
nišča so prihajali izključno iz vrst stolnih proštov in kanonikov. Prenekateri 
bogoslovni profesor je kasneje postal stolni kanonik, dekan ali prošt. Kanoniki 
so opravljali tudi naloge konzistorialnih svetnikov, vodij škofijske pisarne, šol-
skih nadzornikov, prosinodalnih izpraševalcev, penitenciarijev, sodnikov ško-
fijskega sodišča, generalnih vikarjev …

Smemo reči, da so prav člani stolnega kapitlja ohranjali duha Slomškove 

20 NŠAM, fond Stolni kapitelj F 16, škatla 4, Functiones Canonicorum 1891–1895, Festa, Officia et 
Missae – Seznam liturgičnih obveznosti kanonikov.

21 NŠAM, fond Stolni kapitelj F 16, škatla 1, Računska knjiga 1902/03, 306–307, 328.
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narodno-verske dediščine. V mariborskem stolnem kapitlju so bili vedno samo 
Slovenci, zato so kapitularji v mestnem javnem življenju predstavljali pomemb-
no slovensko protiutež nemško obarvanemu kulturnemu okolju. V narodno-
stnih prizadevanjih je bil gotovo najzaslužnejši kanonik, dekan in prošt Lovro 
Herg. Z dignitarijema Jurijem Matjašičem in Ignacem Orožnom se je v kapitelj-
sko poslovanje leta 1890 uvedla tudi slovenščina, medtem ko so duhovniki na 
škofijski ordinariat vse do razpada monarhije pisali dopise v nemščini.

Po 1. svetovni vojni materialno stanje kapitularjev ni bilo rožnato, zato so 
bili tudi oni, podobno kot številni duhovniki, prisiljeni zaprositi za t. i. draginjski 
dodatek.22 Pomemben član stolnega kapitlja je v tistem času postal kasnejši škof 
dr. Ivan Jožef Tomažič. Stolni župnik in kanonik Franc Moravec je bil goreč dušni 
pastir, organiziral pa je tudi katoliška društva in mestne socialne organizacije.

Ker sta Stepišnik in Napotnik škofovala sorazmerno dolgo, sta v tem času 
imenovala vrsto stolnih kapitularjev: 8 proštov, 14 dekanov, 24 kanonikov in 
24 častnih kanonikov. Ti so bili njuni najtesnejši sodelavci in člani knezoškofij-
skega konzistorija.

Kn. šk. lavantinski ordinariat

Za upravo škofije je zadolžen ordinariat, pod katerega spadajo različne služ-
be in ustanove. Poleg škofa je v lavantinski škofiji imel zelo pomembno vlogo 
pri sprejemanju odločitev kn. šk. konzistorij, ki mu je predsedoval knezoškof, 
sestavljali pa so ga konzistorijalni svetniki, ki so bili vsi izključno iz vrst stolnega 
kapitlja. V sklopu ordinariata je delovalo Škofijsko sodišče, ki mu je predsedo-
val stolni prošt, svetniki pa so bili v glavnem iz vrst t. i. duhovnih svetnikov in 
kanonikov. Imelo je tudi oddelek za zakonske zadeve. V tistem času so poznali 
tudi institut sinodalnih sodnikov in prič ter sinodalnih izpraševalcev za župni-
ške razpise. Škofijsko pisarno je običajno vodil stolni prošt, tajništvo pa kdo 
izmed kanonikov. Pomembne so bile tudi naslednje službe: Škofijsko knjigo-
vodstvo, Ordinariatna komora, Cenzurna komisija za cerkveno umetnost, Cen-
zurna komisija za tiskanje knjig, Komisija za upoštevanje sinodalnih statutov, 
Komisija za nadzor cerkvene glasbe, Škofijski nadzorni svet, Izpitna komisija za 
srednje šole in učilišča, Izpitna komisija za strokovne izpite na kn. šk. Bogoslov-
nem učilišču v Mariboru, Škofijski spomeniški svet in Škofijski katehetski svet. 
Vse naštete službe so vodili stolni kapitularji, katerim so se pridruževali naslov-
ni konzistorijalni svetniki in duhovni svetniki iz vrst zaslužne duhovščine.

22 NŠAM, fond Stolni kapitelj F 16, škatla 4, Draginska doklada za kanonike – prošnja, naslovljena na 
Ministrstvo vere v Beogradu, Maribor, 23. maja 1923.
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Bogoslovno semenišče in škofijsko Bogoslovno učilišče v Mariboru 
ter malo semenišče Maximilianum-Victorinum "Maksimilijanišče  
in Viktorinišče" v Celju oziroma Mariboru

Oba Slomškova naslednika sta na področju vzgoje in izobraževanja bodoče 
lavantinske duhovščine nadgrajevala delo svojega predhodnika. Zlasti Stepi-
šnik si je kot nekdanji profesor prizadeval, da je za omenjene ustanove zagoto-
vil primerne stavbe in vzgojiteljski ter profesorski kader.
Leta 1862 je vzhodni del nekdanje jezuitske zgradbe po cenitveni vrednosti 
12.000 fl študijski sklad prepustil štajerskemu verskemu skladu v last za stalno 
namestitev Bogoslovnega semenišča. Prostori so zaradi naraščajočega števila 
bogoslovcev kmalu postali premajhni. Zato so bogoslovju morali priključiti še 
bližnjo hišo, ki je pripadala malemu semenišču, leta 1886 pa so mu namenili 
še 2. nadstropje bližnje hiše. Ko se je iz zahodnega trakta nekdanje jezuitske 
zgradbe izselila mariborska gimnazija, je 26. januarja 1892 knezoškof dr. Mihael 
Napotnik na c. kr. Ministrstvo za uk in bogočastje naslovil prošnjo, da bi izpra-
znjeni trakt namenili za bogoslovje. Že 27. junija ga je za potrebe Bogoslovne-
ga semenišča kupil verski sklad. Na omenjeni način je škofija končno prišla do 
lastnega bogoslovnega semenišča.

Semeniško vodstvo so sestavljali: ravnatelj (nekdo izmed kanonikov), ki 
je bil obenem ekonom in je iz verskega sklada prejemal 200 fl letnega plači-
la, podravnatelj (navadno nekdo izmed profesorjev), ki je poleg stanovanja in 
oskrbe prejemal 200 fl plačila in spiritual.

Leta 1860 je bilo določeno število 62-ih bogoslovcev, leta 1869 pa je bilo 
povišano na 69. Na prošnjo ordinariata je bila glavarina povišana na 280 fl z 
dodatkom, da preneha uveljavljanje dodatnih podpor.

Teološko izobraževanje se je odvijalo na podlagi v avstrijskih semeniščih 
veljavnih študijskih načrtov. Poleg predpisanih študijskih predmetov so imeli 
v semenišču tudi predavanja iz logike in metafizike, duhovniškega poslovanja, 
cerkvene umetnostne zgodovine, liturgike, retorike in koralnega petja.23

Bogoslovno škofijsko učilišče je bilo pod neposrednim vodstvom knezo-
škofa, dejanski voditelj pa je bil vicedirektor – običajno stolni prošt. V profe-
sorskem zboru sta bila leta 1865 izmed kapitularjev stolnega kapitlja tudi kano-
nika dr. Lovrenc Vogrin in Franc Sorčič. Ostali profesorji so bili: dr. Jožef Ulaga, 
Martin Kovačič, Matija Šinko, Jakob Bohinc, dr. Jožef Ulaga, Franc Kossar, Jožef 
Čuček in stolni organist Peregrin Mannich. Navedena imena že sama po sebi 
povedo, da sta bila bogoslovje in učilišče fizično in personalno povezana, kar 

23 Karl Hribovšek, "Das Clericalseminar und die theologische Lehranstalt der Diöcese Lavant in Marburg", 
v: Die theologischen Studien und Anstalten der katholischen Kirche in Österreich, ur. Hermann Zschokke 
(Wien–Leipzig, 1894), 784–785.
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je omogočilo vzajemni vzgojno-izobraževalni proces pri oblikovanju bodočih 
duhovnikov.

Škofija je v prvih letih Stepišnikovega škofovanja imela malo semenišče 
Maximilianum-Victorinum v Celju. Leta 1865 je bilo v obeh hišah skupaj 38 
gojencev.24 Zavod je sicer lahko sprejel do 50 gojencev. Po preselitvi zavoda v 
Maribor je lahko sprejel  80 gojencev. V malo semenišče so sprejemali dijake 
II. letnika, ki so nato v zavodu ostali 7 let. Večina od njih je izbrala duhovniški 
poklic in nadaljevala s študijem na kn. šk. Bogoslovnem učilišču.

Redovne skupnosti v lavantinski škofiji

Jožefinizem je na tleh lavantinske škofije skoraj popolnoma zatrl redovništvo. 
Že bl. škof Slomšek je uvidel, da bodo k prenovi verskega in kulturnega življe-
nja vernikov lahko mnogo prispevale različne redovne skupnosti. Posebej je 
bil pomemben njihov delež pri karitativni in šolski dejavnosti Cerkve. Tega se 
je zavedal tudi knezoškof Stepišnik, ki je poskrbel, da so se poleg obstoječih 
redovnih skupnosti uvedle tudi nove. Njegovo delo je nadaljeval knezoškof 
Napotnik.

Minoriti so imeli svoj samostan pri sv. Petru in Pavlu na Ptuju že od leta 
1239 in so bili pomembni pastoralni sodelavci v mestu in okolici. Upravljali so 
tudi župnijo pri Sv. Trojici v Halozah in bili kaplani v mestni samostanski župniji 
in v Sv. Vidu pri Ptuju. Leta 1922 je na Ptuju delovalo 8 minoritov.

Frančiškani hrvaško-kranjske province so imeli svoja konventa v Nazar-
jah (ust. 1632) in Brežicah (ust. 1659). V Nazarjah je bil noviciat, brežiški fran-
čiškani pa so se odlikovali pri poučevanju na tamkajšnji šoli, iz katere so zaradi 
liberalne šolske zakonodaje morali oditi v šolskem letu 1870/71. Od leta 1864 
so bili frančiškani navzoči tudi v Mariboru, kjer so sprejeli vodstvo slovenske 
predmestne župnije pri sv. Mariji. Že leta 1854 so svojo postojanko (hospic) 
uredili tudi pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah. Leta 1922 je bilo v Nazarjah 14 
frančiškanov, v Brežicah 8, v Mariboru 21 in pri Sv. Trojici 9.

Kapucini so bili že od leta 1609 navzoči v Celju. V obravnavanem obdobju 
so se želeli uveljaviti tudi pri sv. Ožboltu na Ptuju, vendar so pri tem naleteli na 
nasprotovanje. Pač pa so leta 1920 ustanovili samostan pri sv. Jožefu na Stu-
dencih pri Mariboru. Leta 1922 je bilo v Celju 18 kapucinov, na Studencih pa 8.

Tudi misijonska kongregacija lazaristov je leta 1852 našla svoje domo-
vanje v Celju pri Sv. Jožefu. V letih 1897–1911 so misijonsko hišo Jezusa, Marije 
in Jožefa vodili na Studencih pri Mariboru. Leta 1922 je bilo v Celju 18 lazaristov.

24 Pesonalstand des Bisthumes Lavant in Steiermark (Marburg, 1865), 12–13, 15–16.
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Rajhenburški trapisti so od leta 1881 pa vse do začetka 2. svetovne vojne 
opravljali svoje kontemplativno in gospodarsko poslanstvo. Njihova redovna 
postojanka je bila v samostojno opatijo povišana 1. septembra 1891 in je doži-
vela pravi razcvet, saj je leta 1912 štela že 78 članov (kornih redovnikov, laičnih 
bratov, oblatov in novincev).25 S svojo raznovrstno dejavnostjo so trapisti zelo 
zaznamovali življenje v bližjih krajih. Leta 1922 jih je bilo v samostanu kar 69.

27. oktobra 1912 so salezijanci prevzeli vodstvo Marijanišča v Veržeju. 
Bilo jih je 13, poleg njih pa še številni sholastiki.

Leta 1918 so se v Vrbju pri Žalcu za stalno naselili usmiljeni bratje štajer-
ske province iz Gradca. Tam so uredili dom za vojne invalide in 8 sob za ostarele 
duhovnike. Zanj je knezoškof Napotnik daroval kar 30.000 K.26

Knezoškof Stepišnik se je zavedal izrednega pomena ženskih redovnih 
skupnosti, saj je bilo prav na področju ženskam lastne pastoralne dejavnosti še 
veliko za postoriti.

Hčere krščanske ljubezni – usmiljene sestre sv. Vincencija Pavelskega 
so se posvečale predvsem negi bolnikov. Z njo so v mariborski javni bolnišni-
ci pričele že leta 1843. Leta 1874 so svojo postojanko odprle na Ptuju, kjer so 
delovale v javni bolnišnici, od 1875 pa tudi v hiralnici. Leta 1876 so prišle v 
Celje in pomagale v splošni bolnišnici, od 1921 so oskrbovale tudi Invalidski 
dom. Leta 1878 so začele s svojim delom v brežiški splošni bolnišnici, 1892 z 
nego onemoglih v deželni hiralnici v Vojniku, leta 1898 pa z nego bolnikov v 
splošni bolnišnici v Slovenj Gradcu. V Mariboru je delovalo 35 sester, na Ptuju 
15, v Celju 31, v Brežicah 11, v Vojniku 9 in v Slovenj Gradcu 13 – skupaj 114.

Šolske sestre III. reda sv. Frančiška Asiškega so v Mariboru začele 
delovati leta 1864. Takoj so prevzele vodstvo dekliške obrtne šole in siroti-
šnice katoliške Zveze gospa. V kasnejših letih so svojo dejavnost še razširile in 
vodile tudi dva otroška vrtca in dekliška penzionata. Mariborska materna hiša 
je postala samostojna leta 1869. Pri sv. Jožefu v Magdalenskem predmestju so 
1871 odprle otroško zavetišče za delavce južne železnice. V naslednjih letih so 
svoj delokrog in prisotnost razširile še v drugih krajih. 1878 so v Celju odprle 
zasebno osemrazredno dekliško šolo s pravico javnosti, nato pa še penzionat 
in otroški vrtec. 1882 so se naselile tudi na pristavi materne hiše v Kamnici. Leta 
1900 so v Mariboru odprle Marijanišče za zavetišče služkinjam. Podružnico v 
Topolšici, kjer so oskrbovale kuhinjo in opravljale bolniško strežbo v zdravili-
šču, so odprle leta 1919. Podružnico so imele tudi v Meljah, v Središču ob Dravi 
pa so od leta 1920 vodile otroški vrtec. 5. decembra 1922 se je Kongregacija 
šolskih sester razdelila v štiri province: slovensko, hrvaško, italijansko in ame-

25 Personalstand des Fürstbistums Lavant in Steiermark (Marburg, 1912), 173–177.
26 Personalstand des Fürstbistums Lavant in Steiermark für das Jahr 1919 (Maribor, 1919), 251.
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riško. Knezoškofu Napotniku njihovo širjenje v druge škofije ni bilo po godu. V 
Mariboru je delovalo 114 sester, v Celju 14, v Kamnici 4, v Topolšici 4, v Meljah 
4, v Središču pa 3.

Šolske sestre materne hiše iz Algersdorfa (kasneje Eggenberga) pri Grad-
cu so leta 1869 prišle k Sv. Petru pri Mariboru (Malečnik). Dekliško šolo v Apa-
čah so vodile od leta 1879, v bližnjih Črncih pa otroški vrtec. Leta 1920 so svojo 
podružnico odprle tudi v Žižkih pri Črenšovcih v Prekmurju, leta 1921 pa v 
Beltincih. Pri Sv. Petru je bilo 13 sester, v Apačah 15, v Črncih 4, v Žižkih 3, v 
Beltincih pa 5.

Magdalenke so svoj konvent Marijin studenec milosti v Studenicah odpr-
le leta 1885, z najvišjim cesarskim sklepom pa je bil ustanovljen 29. julija 1892. 
V konventu je bilo 32 sester.

Sestre nemškega Križniškega viteškega reda iz Brež na Koroškem 
so v letu 1899 začele z nego bolnikov v Franc-Jožefovi bolnišnici v Ormožu, 
kasneje pa so odprle podružnico v Veliki Nedelji. V obeh krajih je delovalo 23 
sester. 30. novembra 1918 je veliki mojster nadvojvoda Evgen dotedanjo ormo-
ško podružnico povzdignil v začasno materno hišo.

Frančiškanke vednega češčenja Presv. oltarnega zakramenta so v 
Mariboru delovale od leta 1894. Bilo jih je 13. Od prvih let 20. stoletja o njih ni 
več podatkov.

Usmiljene sestre sv. Križa po pravilu tretjega reda sv. Frančiška Asiškega 
iz materne hiše v Ingenbohlu v Švici so leta 1897 na Prevratu pri Slovenskih 
Konjicah ustanovile bolnišnico. 25. avgusta 1904 so ustanovile bolnišnico tudi 
v Murski Soboti, kasneje pa še naselbino v Beltincih. Na Prevratu so delovale 3 
sestre, v Murski Soboti 10 in v Beltincih 4.

Žensko kontemplativno redovno skupnost so predstavljale karmeličan-
ke večnega češčenja v Podlogu v župniji Sv. Vid pri Planini. 1. maja 1906 je 
oblast potrdila njihov samostan v Mariboru in samostan Presv. Zakramenta v 
Fužinah pri Pilštanju. V samostanu je živelo 10 sester. Zadnji podatki o karme-
ličankah so v Šematizmu za leto 1913. Istega leta so ljubljanskemu knezoškofu 
Jegliču tožile, da so v nemilosti pri svojem škofu. Izkazalo se je, da samovoljne 
redovnice nimajo resnega namena začeti urejeno redovno življenje v skladu s 
cerkvenimi predpisi.27

Sestre Božje previdnosti ali kajetanke materne hiše iz Krmina so 8. 
decembra 1916 za čas vojne do 1919 v Mariboru ustanovile začasni samostan. 
V njem je bilo 14 sester.28

27 Bogdan Kolar, "Odnosi med škofoma Napotnikom in Jegličem", v: Napotnikov simpozij v Rimu, ur. 
Edo Škulj (Celje, 1993), 182.

28 Vsi podatki o redovnikih in redovnicah v lavantinski škofiji so povzeti po škofijskih Šematizmih.
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Leta 1889 je bilo v škofiji 121 redovnikov in 106 redovnic, leta 1919 pa 245 
redovnikov in 295 redovnic. Porast njihovega števila pod Napotnikom je več 
kot očiten.

 
III. red sv. Frančiška Asiškega je bil za razliko od cerkvenih bratovščin, 
družb, društev, zvez in kongregacij, red. V zgodovini je naredil več kot vsa ostala 
laiška cerkvena združenja. Zadnje vzpodbude mu je dal Leon XIII. leta 1883. 
Gradil naj bi Božje kraljestvo na zemlji, se bojeval proti prostozidarstvu, racio-
nalizmu, modernizmu in prispeval k reševanju socialnih vprašanj. Po mnenju 
papeža sv. Pija X. je bil III. red močno sredstvo, ki pomaga, da bi se Kristusov duh 
zopet naselil v človeška srca.

1. maja 1864 so se v Mariboru naselili frančiškani in že 2. junija je bil v III. 
red sprejet prvi Mariborčan Anton Mohr. Do 31. decembra 1918 se je vanj vpi-
salo 18.920 članov.  Aktivnih je bilo 1200 v vseh treh mestnih župnijah. III. red 
je v tistem času imel po župnijah 46 kanonično ustanovljenih podružnic. Člani 
so prirejali mesečne shode, zanje pa so frančiškani pripravljali duhovne vaje. 
Zelo slovesno so obhajali preobleko in zaobljube. Frančiškani pri Sv. Trojici v 
Slovenskih goricah so imeli vpisane 10.204 člane, v tistem času pa jih je bilo 
aktivnih kar 8000 iz osmih podružnic. V Nazarjah je bilo včlanjenih 4849 čla-
nov. Kanonično ustanovljenih podružnic je bilo 6. V Brežicah so bili v III. red 
vpisani 2403 člani.

Pri kapucinih v Celju je bilo v III. red vpisanih kar 30.630 članov. Poleg 
mesečnih shodov so pri podružnicah vsako leto opravili tudi vizitacijo. Vseh 
kanonično ustanovljenih podružnic III. reda je bilo v celjski okolici 20. Pri 
minoritih na Ptuju je III. red štel le 685 članov.29

Katoliška verska združenja: bratovščine, družbe, društva in zveze

Druga polovica 19. stoletja je bila čas, ko so znotraj Cerkve ponovno zaživela 
različna katoliška kleriška in laiška združenja v obliki bratovščin, družb, dru-
štev in zvez. Bratovščine so predstavljale posebno obliko verskih združenj, kar 
je opredeljevalo tudi tedanje kanonsko pravo. Glede na svoje poslanstvo so se 
ostala verska združenja delila v več skupin.

Jožefinizem je s prepovedjo verskih združenj močno osiromašil župnijsko 
življenje in s tem pastoralno poslanstvo Cerkve. Župnija je "občestvo občestev", 
saj njeno delovanje poživljajo prav različne skupine. V njih posameznik najde 
prostor za intenzivneje živeto osebno vero, ki jo plemeniti v odnosu s sorodno 

29 Personalstand des Fürstbistums Lavant in Steiermark für das Jahr 1919 (Maribor, 1919), 281.
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čutečimi dušami. V tem duhu moramo razumeti prizadevanje obeh Slomško-
vih naslednikov, da s pomnožitvijo tovrstnih združenj poživita versko življe-
nje. S tem je začel že bl. škof Slomšek, njegova naslednika pa sta v naslednjih 
letih njihovo število povečala nad 50, hkrati pa tudi izredno razvejala njihovo 
dejavnost v mestih in na podeželju. Lahko rečemo, da so verska združenja odlo-
čilno prispevala k dejavnejšemu verskemu življenju vernikov, predvsem pa so 
omogočala njihovo duhovno in nravstveno oblikovanje ter rast. Vzpodbujala 
so zlasti bogoslužno in karitativno razsežnost verskega življenja, velikanski pa 
je bil tudi njihov pomen na področju razcveta splošne ljudske kulture in šolstva.

Zanimivo se je seznaniti s konkretnimi številkami. Za časa škofa Slomška je 
bilo ustanovljenih 8 združenj, pod knezoškofom Stepišnikom 14 in pod knezo-
škofom Napotnikom kar 24. Le 3 združenja so obstajala že od prej, za nekatera 
pa ni navedena letnica njihove ustanovitve. Večinoma so imela škofijski značaj, 
nekatera pa mednarodnega. Vse navedene številke prikazujejo številčno stanje 
članstva leta 1919, ob tem pa velja opozoriti, da so bili nekateri verniki hkrati 
vključeni v več verskih združenj.

Bratovščine

Bratovščina sv. Petra pri Sv. Petru pri Mariboru (Malečnik) je obstajala od 
15. stoletja za vzdrževanje velikega oltarja, za častno obhajanje patrocinija in 
oskrbo darovanega vina. Ukinjena je bila leta 1786. Imela je dva vinograda; 
eden je bil prodan, drugi pa kot "darovanjski vinograd" prepuščen župnijski 
cerkvi. 10. septembra 1876 je bila pri cerkvi ustanovljena nova bratovščina. Na 
priprošnjo solza sv. Petra naj bi se izprosilo resnično kesanje posebno ob smrtni 
uri. Prenovljena je bila leta 1911 in je štela 2200 članov.

Bratovščina na čast sedmerim bolečinam Marije je pri celjski opatijski 
cerkvi obstajala že v 16. stoletju, na novo je bila potrjena 12. januarja 1856, njen 
prvi član je postal bl. škof Slomšek. Število članov je bilo omejeno na 700, saj je 
novi lahko nadomestil le umrlega.  Letno so prispevali po 70 h.

Bratovščina večnega rožnega venca v Selnici ob Dravi je bila ustano-
vljena še v jožefinski dobi leta 1782 z namenom, da bi članom in ostalim izmo-
lili srečno zadnjo uro, ubogim dušam v vicah pa pomoč. 26. avgusta 1867 se je 
združila s podobno rimsko nadbratovščino za tolažbo ubogim dušam v vicah.

Bratovščina dejavne ljubezni do bližnjega v Šoštanju je bila ustano-
vljena leta 1807 namesto župnijskega ubožnega inštituta. Vanjo so se vpisovali 
tudi člani iz drugih župnij. V letu 1918 jih je vstopilo 100. Člani so morali obi-
skovati sv. mašo vsak četrtek in ob kvatrah. Z obrestmi od ustanovnega premo-
ženja so vzdrževali reveže.

Bratovščina sv. Cirila in Metoda, ustanovljena leta 1852 pri Sv. Jože-
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fu nad Celjem, je štela 27.234 članov. Tudi pri njej je bil prvi vpisani bl. škof 
Slomšek, za njim pa tedanji kapitularji stolnega kapitlja. Molili so za zedinjenje 
ločenih krščanskih Cerkva. Voditelj je bil vsakokratni superior pri Sv. Jožefu, za 
mariborsko podružnico pa semeniški spiritual. Štela je kar 157.677 članov. Kne-
zoškof Stepišnik je leta 1863 ukazal slovesno obhajanje 1000. obletnice dejav-
nosti sv. Cirila in Metoda.

Bratovščino sv. Uršule pri celjski kapucinski cerkvi je potrdil Pij IX. 12. 
marca 1857 z namenom, da prosi za srečno zadnjo uro. Vodil jo je vsakokra-
tni vikar kapucinskega samostana. 11 rož je sestavljalo venec. 2049 vencev je v 
lavantinski škofiji štelo 22.539 članov.

Bratovščina Presv. Srca Jezusovega je bila kanonično ustanovljena v 
Bogoslovnem semenišču 13. aprila 1861, vanjo pa je bilo vpisanih 39.331 čla-
nov. Vodil jo je vsakokratni semeniški spiritual. Pri Sv. Jožefu v Celju je štela 
29.927, v Konjicah 3657, pri Sv. Petru pri Mariboru (ustanovljena 1844, pre-
novljena 1904) 6298, pri Sv. Petru v Medvedovem selu 644, v Trbovljah 500, v 
Šmartnem pri Gornjem Gradu 452, na Hajdini 718 in v Radvanju 103.

Nadbratovščina Presv. in brezmadežnega Srca Marijinega je bila 
kanonično ustanovljena v semenišču 25. februarja 1861, vanjo pa se je vpisalo 
59.523 članov. Tudi to bratovščino je vodil semeniški spiritual. Pri Sv. Jožefu v 
Celju je štela 31.567 članov, v Konjicah 3502, pri Sv. Petru pri Mariboru 6285, v 
Trbovljah 500, v Šmartnem pri Gornjem Gradu 452 in na Hajdini 718. Iz številk 
lahko razberemo, da je verjetno šlo za člane, ki so bili včlanjeni v obeh navede-
nih bratovščinah.

Bratovščina častne straže božanskega Srca Jezusovega je bila kano-
nično ustanovljena 29. avgusta 1877 pri baziliki Matere Usmiljenja. Istoimenski 
dunajski nadbratovščini je bila pridružena 15. oktobra 1915. Imela je 381 čla-
nov.

Bratovščina sv. Jožefa je bila pri Sv. Jožefu v Celju ustanovljena leta 1878. 
Imela je 22.300 članov.

Rožnovenska bratovščina je bila kanonično ustanovljena v semenišču 
leta 1886. 2. oktobra 1904 je bila prenesena k novemu rožnovenskemu oltarju 
v stolnici in je štela 5546 članov. Vodil jo je vsakokratni stolni župnik. Podobna 
bratovščina je bila ustanovljena v celjski opatijski cerkvi leta 1891 in je imela 
8695 članov. Konjiška jih je imela 3200, loška (ust. 1897) 168, radvanjska (ust. 
1897) 213. Bratovščina pri Sv. Petru pri Mariboru (ust. 1904) je imela 321 čla-
nov, pri Sv. Petru v Medvedovem selu (ust. 1911) 136, v Trbovljah 250, v Šmar-
tnem pri Gornjem Gradu 170, na Hajdini pa 604.

Duhovniška bratovščina adoracije Presv. Zakramenta je bila uvede-
na 6. novembra 1895 in je imela 78 članov. Pridružena je bila nadbratovščini s 
sedežem v Parizu.

Bratovščina Naše ljube Gospe Presv. Srca je bila kanonično ustanovlje-
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na pri mariborski Marijini baziliki z odlokom lavantinskega ordinariata, izda-
nim 22. februarja 1916. Rimski nadbratovščini je bila pridružena 27. oktobra 
istega leta. Imela je 4450 članov.

Bratovščina živega rožnega venca je bila uvedena v številnih župnijah. 
Pri Sv. Bolfenku v Slovenskih goricah je imela 37 rož, pri Sv. Trojici v Slovenskih 
goricah 90, v Šoštanju 53 rož s po 15 člani, v Šmartnem pri Gornjem Gradu pa 
je ta bratovščina štela 90 članov.

Bratovščino krščanskega nauka je ukazala sinoda leta 1906. Sedež je 
imela pri stolnici v Mariboru in je bila pridružena istoimenski bratovščini v 
Rimu, ki jo je ustanovil papež Pij V., reorganiziral pa leta 1905 Pij X.

Škapulirska bratovščina Naše ljube Gospe s Karmela je pri Sv. Jožefu 
v Celju štela 32.412 članov, pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah 15.729, pri sv. 
Mariji v Mariboru 10.441, pri Sv. Petru pri Mariboru 1137, pri Sv. Petru v Medve-
dovem selu (ust. 1911) 286, v Šmartnem pri Gornjem Gradu 310 in na Hajdini 
277. Poleg te bratovščine sta pri Sv. Jožefu v Celju obstajali številčni bratovščini 
Modrega škapulirja brezmadežnega spočetja in Rdečega ali pasijon-
skega škapulirja.

Molitvena in pobožnostna združenja

Družba vednega češčenja Presv. Rešnjega Telesa je bila ustanovljena 27. 
maja 1881, rimski nadbratovščini pa pridružena 1. januarja 1882. Leta 1919 je 
štela že 28.114 članov. Vsak od njih je bil letno dolžan prispevati 1 K ali 24 h za 
izdelavo cerkvenih paramentov, ki so jih nato izročili najpotrebnejšim župni-
jam.

Marijanska mašna zveza, ki je bila sicer ustanovljena leta 1729 v Ingol-
stadtu, je po končanem evharističnem kongresu na Dunaju leta 1912 vzposta-
vila svoje podružnice v številnih avstrijskih deželah. Slovencem jo je posredo-
val frančiškanski provincijal iz Ljubljane, ki je določil mariborski samostan za 
sedež podružnice. Štela je 16.000 članov.

Družba molitvenega apostolata je bila uvedena leta 1884 in je štela 
12.965 članov. Vodil jo je vsakokratni semeniški spiritual.

Družinski združenji

Splošno družbo krščanskih družin na čast sv. nazareške družine je usta-
novil Leon XIII. 14. junija 1892. V Lavantinski škofiji je bila uvedena s postnim 
pismom 21. januarja 1894, potrjena pa z ordinariatnim odlokom 10. marca. 
Vanjo je bilo vključenih 31.106 družin s 152.546 člani.
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Družbo Jezusovega detinstva so vodili mariborski frančiškani. Letno je 
oddajala prispevek salzburškemu Dejanju sv. Jezusovega Detinstva. To društvo 
je skrbelo za vzgojo od staršev zapuščenih otrok.

Duhovniška in bogoslovska združenja

Mašno društvo duhovnikov Lavantinske škofije za vzajemno pomoč pri 
maševanju za umrle duhovnike je obstajalo že od leta 1813. Skupaj je bilo v tem 
obdobju vpisanih 712 članov.

Duhovniško podporno društvo za lavantinsko škofijo je ustano-
vil knezoškof Stepišnik 14. novembra 1873 z namenom, da podpira pomoči 
potrebne škofijske duhovnike, ki so se nahajali v nesrečnih okoliščinah ozi-
roma so bili bolni ali kako drugače nesposobni za delo. Društvo je štelo 291 
članov, kar pomeni, da se vanj niso vključili vsi duhovniki. Člani so ob vstopu 
morali plačati 100 K, letno pa po 2 K. Ustanovni kapital je bil vreden 177.786 K 
47 h, društvo pa je imelo hiši v Dobrni in Starem trgu.

Duhovniška molitvena zveza (Associato perseverantiae Sacerdotalis) je 
bila ustanovljena leta 1883 in je štela 367 članov, pridružena pa je bila dunajski 
naddružbi.

Obrambno društvo za duhovnike lavantinske škofije je bilo ustano-
vljeno na sinodi leta 1906, ustanovna skupščina pa se je sešla 12. junija 1907. 
Štelo je 114 članov, ki so plačevali letno članarino 4 K. Šlo je za duhovniško 
društvo, ki je skrbelo za pravno obrambo Cerkve in njenih duhovnikov pred 
"zloveščimi" napadi.

Marijine kongregacije (družbe)

Marijina kongregacija (družba) za mladeniče in dekleta, za moške in 
ženske je bila vpeljana skoraj v vsaki župniji. Naj omenimo le mariborske.

Marijina kongregacija za učiteljice v Mariboru je bila ustanovljena 
28. aprila 1904 in je imela 197 članic. Sedež je imela v konventni cerkvi šolskih 
sester.

Marijina moška kongregacija v Mariboru je bila ustanovljena 4. aprila 
1910 in je imela 76 članov.

Marijina ženska kongregacija v Mariboru je bila ustanovljena 6. marca 
1912 in je imela 51 članic. Vodili so jo jezuiti.
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Knjižna združenja

Družba sv. Mohorja je bila cerkveno odobrena 5. junija 1860. Izdajala je v 
krščanskem duhu napisane knjige za slovensko prebivalstvo. Leta 1917 je v 
lavantinski škofiji imela 29.838 članov.

Celovška književna bratovščina sv. Jožefa je v lavantinski škofiji štela 
303 člane.

Katoliško tiskovno društvo za lavantinsko škofijo je bilo ustanovlje-
no 6. februarja 1871. Razširjalo je dobre knjige v krščanskem duhu. V Mariboru 
je posedovalo tudi svojo hišo z lastno Tiskarno sv. Cirila. Članov je bilo le 98.

Družba sv. Viktorina je bila ustanovljena na podlagi sinodalnega sklepa 
z dne 8. avgusta 1906. Sedež je imela v Mariboru z namenom, da na področju 
škofije razširja in podpira katoliški tisk. Ustanovna skupščina je bila 12. junija 
1907. Protektor družbe je bil knezoškof, štela pa je 135 članov, ki so plačevali 
vsaj 1 K. Dobrotnik je postal vsak, ki je daroval 100 K, ustanovitelj pa vsak, ki je 
daroval 500 K.

Glasbeno združenje

Cecilijina družba za dvig cerkvenega petja je bila ustanovljena leta 1887, 
štela pa je 54 podpornih članov, ki so letno prispevali po 4 K. Leta 1906 so pri 
stolnici ustanovili njeno vejo, ki naj bi skrbela za vzorčni model prave cerkvene 
glasbe. Od leta 1899 je v Celju obstojala zasebna cerkvena glasbena šola pod 
vodstvom Karla Bervarja, ki je vzgajala organiste.

Stanovska združenja

Katoliško pomočniško društvo je bilo v Mariboru ustanovljeno 25. decem-
bra 1855. Štelo je 30 članov, 72 častnih članov in 70 dobrotnikov. Pravi člani so 
mesečno plačevali po 40 h, podporni pa letno vsaj 2 K.

Katoliško delavsko društvo v Mariboru je bilo ustanovljeno leta 1895 
za pospeševanje verskih, duhovnih in gmotnih interesov delavstva. Imelo je 
352 članov (4 častne, 178 rednih in 170 podpornih).

Katoliško delavsko podporno društvo v Konjicah so ustanovili 20. 
septembra 1896 in je štelo 54 članov.

Marijanišče v Mariboru je bilo 21. decembra 1899 ustanovljeno z dvoj-
nim namenom: da nudi zatočišče hišnim pomočnicam za čas brezposelnosti ali 
ob ostarelosti in da posreduje pomočnice zainteresiranim delodajalcem. Članic 
je bilo 510.
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Podporno društvo za organiste je bilo ustanovljeno leta 1900 da ščiti 
člane v fizičnem in moralnem pomenu ter jim omogoči izobraževanje.

Katoliško mojstrsko društvo v Mariboru je bilo ustanovljeno 19. julija 
1901. Imelo je 70 članov.

Katoliško delavsko društvo pri Sv. Mariji v Puščavi je bilo ustanovlje-
no 12. oktobra 1902 z namenom, da v težavah podpira delavce, vdove in sirote 
ter pospešuje interese delavcev. Štelo je 27 članov.

Katoliško delavsko podporno društvo v Sv. Kunigundi na Pohorju 
je bilo ustanovljeno leta 1903.

Križevska družba v Konjicah za vse stanove je imela 3900 članov.

Dobrodelna združenja

Družba sv. Vincencija je imela I. konferenco pri Sv. Magdaleni. Ustanovljena 
je bila 30. marca 1879 in je štela 4 dejavne člane in 112 podpornih. II. konfe-
renca pri stolnici je bila ustanovljena 5. aprila 1887 in je štela 9 dejavnih članov, 
2 častna ter 150 pridruženih članov in dobrotnikov. Podpirali so 5 družin s 17 
otroki, 3 vdove in 33 oseb brez sorodnikov. III. konferenca pri Marijini baziliki 
je bila ustanovljena leta 1910. Štela je 11 dejavnih članov, 1 častnega in 125 
podpornih članov ter dobrotnikov. Tedensko je podpirala 3 družine s 13 otroki, 
3 vdove z 8 otroki, 1 siroto in 40 oseb brez sorodnikov, skupaj 71 oseb.

Katoliška ženska družba dejavne krščanske ljubezni do bližnjega 
je bila v Mariboru ustanovljena za veliko noč 1860 in je štela 330 članic. Letno 
so za potrebe družbe prispevale po 4 K, s hvaležnostjo pa so sprejemale daro-
ve dobrotnikov, ki so jih uporabljale za podporo revnim šolarkam, revežem in 
bolnikom. Družba je skrbela tudi za sirotišnico. Poleg nje je v Mariboru od leta 
1902 obstajala še Krščanska ženska zveza z namenom, da razširja krščanske 
temelje v družinah in javnem življenju. Protektor tovrstnih družb je bil knezo-
škof.

Katoliška ženska družba dejavne krščanske ljubezni do bližnjega 
na Ptuju je bila ustanovljena 17. februarja 1897 in je štela 162 članic. Tudi tu je 
obstajala Krščanska ženska zveza z 90 članicami (82 rednih in 8 podpor-
nih).

Katoliška ženska družba dejavne krščanske ljubezni do bližnje-
ga v Celju je bila ustanovljena 2. junija 1899 in je imela 130 članic (1 častno, 
7 odbornih, 6 izvršnih in 116 podpornih). Družba je podpirala bolne, uboge 
in brezposelne. Zanemarjenim otrokom je omogočala vzgojo pri družinah in 
mojstrih. Razširjala je tudi katoliške knjige.

Samostojna skupina katoliške ženske organizacije v Ljutomeru je 
bila prej podružnica radgonske organizacije in je štela 120 članic.
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Mladinska združenja

Patronaža v delu sv. Filipa Nerija za dekleta v Mariboru je bila ustano-
vljena 12. aprila 1908. Pomagala je nižjim socialnim razredom. Mladim je ponu-
dila možnost poklicnega izobraževanja.

Katoliška mladinska zveza za Maribor in okolico je bila ustanovljena 
6. junija 1912 in je štela 70 članov. Zbirala je šolsko mladino, še posebej vajence 
po 14. letu starosti. Skrbela je za socialno varstvo, se bojevala proti kajenju in 
alkoholizmu.

Šolska združenja

Katoliško pomočno društvo za podporo osemrazredni dekliški šoli šol-
skih sester v Celju je bilo ustanovljeno leta 1878 in je imelo 150 članov.

Katoliško šolsko društvo za Avstrijo – župnijska skupina pri sv. Janezu 
Krstniku v Mariboru – je zaživelo 3. februarja 1907 in imelo 78 članov.

Gradbena dejavnost

Gradnja novih cerkva in kapel je bila zunanje znamenje prebujenega verskega 
življenja. Zgrajenih in prenovljenih jih je bilo pod Napotnikom kar 83, med-
tem ko jih je bilo pod knezoškofom Stepišnikom 25. To je trajalo le do leta 
1910. Večino tovrstnih novogradenj je narekovala pastoralna potreba, saj je 
bila prenekatera župnijska cerkev premajhna za povečano število župljanov. 
Nekaj novogradenj je bilo morda tudi stvar prestiža, brestaniška bazilika pa naj 
bi postala romarsko središče za češčenje Lurške Matere Božje. Vsekakor so bili 
nekateri projekti velikanski zalogaj, impozantne cerkve pa so postale spome-
niki tedanje vernosti.

Nove cerkve so bile zgrajene v historičnih slogih (novoromanskem, novo-
gotskem in novorenesančnem), zasnovali pa so jih večinoma graški in dunajski 
arhitekti. Zaradi obsežnosti tovrstnih projektov so ustanovili posebna gradbena 
(stavbna) društva. Njihova naloga je bila večstranska. Prvenstveno so se ukvar-
jala z zbiranjem denarnih sredstev za nakup gradbenega zemljišča, gradnjo, 
opremo in bogoslužne predmete ter glasbila. Ponekod so bila ustanovljena za 
obnove in razširitve obstoječih cerkva, če novogradnja ni bila potrebna ali pa 
je bila nemogoča zaradi omejenih finančnih zmožnosti prebivalstva. Posebno 
pomembna so bila gradbena društva (oziroma odbori), ki so se ukvarjala npr. z 
gradnjo mariborske bazilike Matere Usmiljenja ali rajhenburške bazilike, ki sta 
bila projekta škofijskega pomena, zato je šlo število družabnikov v tisoče.
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Gradbena društva so vodili gvardijani in župniki, pri številnih pa je bil pro-
tektor knezoškof. Število njihovih članov razodeva, kako na široko so bili zasta-
vljeni nekateri gradbeni projekti. Člani so poskrbeli, da se je najprej oblikoval 
gradbeni sklad, v katerega so se stekali prispevki. Sistem zbiranja sredstev je bil 
različno zasnovan. Prispevki so bili običajno mesečni ali letni. Ponekod je bil 
znesek darov za dobrotnike in ustanovnike predpisan, zopet drugje prepuščen 
svobodni izbiri. Znašal je 100 K. Podporni člani so navadno darovali od 1 do 50 
K, običajni člani le do 2 K. Ponekod so bili posestniki razdeljeni v več plačilnih 
razredov. V I. razredu so prispevali po 200 K, v II. pa po 100 K. Delež ustanovni-
kov je znašal običajno 100 K. Veliko sredstev so pridobili iz zapuščin (legatov) 
in od ostalih dobrotnikov. Posamezniki so kupili npr. orgle, zvonove, oltarje … 
Številni so želeli ostati anonimni. Večje vsote je za nekatere novogradnje pri-
maknil tudi sam knezoškof Napotnik (za Rajhenburg 2400 K). Gradbeni stroški 
rajhenburške bazilike so namreč narasli na vrtoglavih 430.000 K.

Skoraj vsa tovrstna društva so se obvezala, da se bodo za žive in mrtve člane 
darovale sv. maše. Žal je ogromno zbranih sredstev uničila draginja med 1. sve-
tovno vojno in po njej. Zlasti so bili prizadeti tisti gradbeni skladi, ki so svoja 
sredstva vpisali v vojna posojila.

Ustanovitev gradbenih društev oziroma njihove statute je morala potrditi 
pristojna cerkvena in državna oblast – Lavantinski knezoškofijski ordinariat in 
državno glavarstvo v Gradcu.

V obravnavanem obdobju je bilo ustanovljenih 37 gradbenih društev (samo 
pod Napotnikom 34). Kar v 22 župnijah so zbirali denar za nove župnijske cer-
kve. Naj jih nekaj naštejemo: Cerkveno gradbeno društvo v Čadramu (ust. 1885, 
2508 članov); Cerkveno gradbeno društvo v Vitanju (ust. 1889, 218 članov); 
Stolno društvo za izdelavo fasade in restavracijo zvonika (ust. 1891); Cerkveno 
gradbeno društvo v predmestni župniji sv. Marije, Matere usmiljenja v Mariboru 
(ust. 1891, 70.070 članov); Cerkveno gradbeno društvo v Sv. Juriju ob Ščavnici 
(ust. 1892, 1307 članov); Cerkveno gradbeno društvo v Sv. Petru pod Svetimi 
gorami (ust. 1893, 320 članov); Cerkveno gradbeno društvo na Remšniku za 
podružnico sv. Pankracija (ust. 1893, 72 članov); Cerkveno gradbeno društvo v 
Šmartnem ob Paki (ust. 1894, 117 članov); Cerkveno gradbeno društvo pri Sv. 
Lenartu v Slovenskih goricah (ust. 1894, 267 članov); Cerkveno gradbeno dru-
štvo v Trbovljah (ust. 1894); Cerkveni gradbeni odbor v Makolah (ust. 1894); 
Cerkveno gradbeno društvo v Sv. Križu pri Rogaški Slatini (ust. 1897, 710 čla-
nov); Cerkveno gradbeno društvo v Brežicah (ust. 1899, 595 članov); Cerkveno 
gradbeno društvo pri sv. Magdaleni v Mariboru (ust. 1900, 3792 članov); Cer-
kveno gradbeno društvo pri Sv. Barbari pri Vurberku (ust. 1900, 115 članov); 
Cerkveno gradbeno društvo v Loki pri Zidanem mostu (ust. 1900, 187 članov); 
Cerkveno gradbeno društvo na Gomilskem (ust. 1900, 436 članov); Cerkveno 
gradbeno društvo v Rajhenburgu (Brestanici) (ust. 1901, 40.650 članov); Cer-
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kvena družba pri Sv. Jožefu na Studencih pri Mariboru (ust. 1901, 18 članov); 
Cerkveno gradbeno društvo na čast Presv. Srcu Jezusovemu v Pamečah (ust. 
1907, 229 članov); Cerkveno gradbeno društvo na čast Presv. Srcu Jezusovemu 
v Škalah (ust. 1909, 317 članov); Cerkveno gradbeno društvo pri Sv. Marjeti pri 
Polzeli (ust. 1909, 317 članov); Cerkvena družba za restavracijo župnijske cer-
kve pri Sv. Kunigundi na Pohorju (ust. 1910); Cerkveno gradbeno društvo pri Sv. 
Petru pri Mariboru (ust. 1910, 459 članov); Cerkveno gradbeno društvo v Mali 
Nedelji (ust. 1911, 94 članov); Cerkveno gradbeno društvo v Šmarju pri Jel-
šah za gradnjo nove romarske cerkve Marija na jezeru (ust. 1911, 641 članov); 
Cerkveno gradbeno društvo pri Sv. Mihaelu v Šoštanju (ust. 1917, 482 članov); 
Prostovoljno, začasno sestavljeni odbor za slikanje in renoviranje farne cerkve 
v Sv. Lenartu pri Veliki Nedelji; Cerkveno gradbeno društvo v Šentvidu pri Gro-
belnem; Cerkvena olepševalna družba v Sevnici ob Savi (363 članov).30 Številne 
cerkve so v tistem času poslikali furlanski in italijanski slikarji.

Matjaž Ambrožič 

THE LAVANTINE DIOCESE 
IN THE TIMES OF SLOMŠEK’S SUCCESSORS (1862–1922)

SUMMARY

The 60 year period in question is marked by the Lavantine prince bishops Dr. 
Jakob Maksimilijan Stepišnik and Dr. Mihael Napotnik. Because the seat of the 
diocese, the chapter and the newly founded theology were transferred to Mari-
bor, it became the intellectual centre for the Styria Slovenes. The merits there-
fore can be attributed to both bishops, the chapter and the theology professors. 
It may be said that the members of the cathedral chapter preserved the spirit of 
Slomšek’s national-religious heritage; consequently they significantly balanced 
the German cultural environment in the Maribor public life. The ordinary’s 
office was in charge of managing the diocese and incorporated various services 

30  Personalstand des Fürstbistums Lavant in Steiermark für das Jahr 1919 (Maribor, 1919), 281–309.
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and institutions. Apart from the bishop, the consistory also had an important 
role in making decisions in the Lavantine diocese.

The prince bishops Stepišnik and Napotnik improved the efforts of their 
predecessor in the upbringing and education of the future Lavantine priests. 
Stepišnik, as a former professor, tried especially very hard to provide the men-
tioned institutions with the appropriate buildings and staff.

The prince bishop Napotnik decided upon the organisation of a religious 
programme. During the five diocesan synods in 1896, 1900, 1903, 1906 and 
1911 the influence of modern life and thought as well as theological currents 
on the forms of religious life was discussed. The age of Napotnik was marked by 
the erection of new churches and the enlargement, as well as embellishment of 
the old churches. In the background there was the idea of the central meaning 
of worship, especially of the sacrifice of the holy mass, which corresponded to 
the spirit of the liturgical movement.

The religious societies and fraternities came to life again. The orders pro-
moted and spread their activities. The prince bishop Napotnik attempted to 
strengthen the spiritual life of believers, priests and monks with people’s mis-
sions, pieties, spiritual training and by including them in various religious soci-
eties. In these societies thousands of laymen found their place. They did not 
only feel affiliation to the parishes but also showed enthusiasm for the active 
apostolate of the Church. In the times of the blessed bishop Slomšek 8 societies 
were founded, under the prince bishop Stepišnik 14 and under prince bishop 
Napotnik 24. Only three societies existed before that.

The blessed bishop Slomšek already gained insight and realised that the 
orders can contribute a lot to the restoration of the religious and cultural life of 
the believers. Especially important was their share in the charitable and educa-
tional activities of the Church. In 1889 there were 121 monks and 106 nuns in 
the diocese, whereas in 1919 there were 245 monks and 295 nuns.
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sko škofijo. Leta 1964 so bile, razen z zagrebško nadškofijo, njene meje izena-
čene z državno. Po ustanovitvi ljubljanske metropolije ji je bila mariborska 
priključena. V tem obdobju so delovali trije ordinariji: dr. Ivan Jožef Tomažič, 
dr. Maksimilijan Držečnik in dr. Franc Kramberger. Ljudska oblast je po vojni 
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Cerkvenopravna podoba lavantinske oz. mariborsko-lavantinske 
škofije

Z odlokom Svetega sedeža je bil 20. maja 1859 po želji škofa Antona Martina 
Slomška sedež lavantinske škofije prenesen iz Št. Andraža v Labotski dolini (St. 
Andrä im Lavanttal) v Maribor, staro ime škofije pa je ostalo, čeprav je Št. Andraž 
z Labotsko dolino od takrat naprej spadal pod krško (celovško) škofijo. Po prvi 
svetovni vojni sta bili obe škofiji celo v različnih državah: krška v Avstriji, lavan-
tinska v Jugoslaviji. Škof dr. Maksimilijan Držečnik1 je Sveti sedež ob obisku v 
Rimu februarja 1962 prosil, da bi se lavantinska škofija poimenovala po sedežu 
škofije. Sveta konzistorialna kongregacija je stvar skrbno pretehtala in s poseb-
nimi pooblastili svetega očeta, Janeza XXIII., z odlokom 5. marca 1962 škofijo 
preimenovala v mariborsko. Da pa ne bi šlo staro ime v pozabo, je odločila, da 
se naslovu "mariborska" doda "lavantinska".2 

Ob 100-letnici smrti škofa Slomška je bil zaključen tudi škofijski postopek 
za njegovo beatifikacijo in kanonizacijo. Postulatorja stolnega kanonika dr. 
Jožeta Mirta je po njegovi smrti poleti 1961 zamenjal dr. Vinko Frangež.3 V 
nedeljo, 23. septembra, je bil ob 9. uri slovesen sprevod iz škofijskega doma 
v stolnico, v katerem so nesli vse Slomškove spise, ki jih je potem 2. oktobra 
1962 škof Držečnik prevzel od cerkvenega sodišča v Mariboru in jih 7. okto-
bra odnesel s seboj v Rim, ko je odpotoval na 2. vatikanski vesoljni cerkveni 
zbor. Obsežno gradivo – spisi in prepisi Slomškovih mnogoštevilnih rokopi-
sov ter vsi akti postopka – je bilo zapečateno v zaboju, ki je tehtal okoli 70 
kg.4 Posmrtni ostanki škofa Slomška pa so bili prenešeni v stolnico 7. oktobra 
1978.5

Škof dr. Maksimilijan Držečnik je bil že februarja 1962 na obisku v Rimu, 
predvsem zaradi postopka za razglasitev Slomška za blaženega. 21. februarja 
ga je sprejel sveti oče, ki je škofu v počastitev 100-letnice Slomškove smrti 
podaril lep kelih in cimborij.6 Vatikanski uradni dnevnik L'Osservatore Roma-
no je 24. junija 1962 objavil prvi članek o Slomšku v tem glasilu, v katerem 

1 Dr. Maksmilijan Držečnik (Ribnica na Pohorju, 5. oktober 1903 – Ljubljana, 13. maj 1978), posve-
čen v mašnika (dalje: m.) 1932 Rim, 15. septembra 1946 naslovni škof dobriški in pomožni škof, 15. 
decembra 1946 posvečen v škofa v Mariboru, 15. junija 1960 imenovan za mariborskega škofa, 25. 
septembra 1960 umeščen.

2 Nadškofijski arhiv Ljubljana (NŠAL) 106, AŠ 18, Sporočila škofijskega ordinariata lavantinski 
duhovščini, 1962 – IV, 24–25 (dalje: Sporočila).

3 Sporočila, 1961 – VIII, 37. Prvi postulator je bil dr. Ivan Tomažič, ko je ta postal lavantinski škof, je bil 
imenovan dr. Mirt.

4 Sporočila , 1962 – XII, št. 96, 9. 10. 1962, in št. 119, 77, govor škofa Držečnika na vatikanskem radiu, 1. 
12. 1962.

5 Sašo Radovanovič, "Prenosi posmrtnih ostankov", v: Mariborska stolnica (Maribor, 2009), 282–285.
6 Sporočila, 1962 – II, 15. 3. 1962.
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je bilo poudarjeno tudi, da je Slomškov namen bil, "da bi vzdramil do takrat 
zanemarjeno slovensko ljudstvo".7 Postopek za beatifikacijo se je začel pred 2. 
svetovno vojno, ta pa ga je prekinila. Slomškovi spisi in rokopisi so v nezabitih 
zabojih vojno prestali na hodnikih, ne da bi se jih Nemci dotaknili. Po vojni 
najprej ni bilo misliti na to, da bi škofijsko sodišče svoje delo lahko nadalje-
valo. Ko je bilo mogoče, je škof Držečnik, naslednik škofa Tomažiča, obnovil 
aktivnosti. Predsednik cerkvenega sodišča je bil takrat stolni prošt dr. Franc 
Cukala.8 

Po 2. svetovni vojni se obseg lavantinske škofije v primerjavi s časom pred 
njo ni spremenil. Ponovno je mariborski škof dobil v administracijo tri sekov-
ške (Graz) župnije in 13 župnij krške (Celovec) škofije, le 23 somboteljskih 
župnij je zopet prišlo pod upravo lavantinskega škofa šele 1. septembra 1946, 
ko je škof dr. Ivan Tomažič9 od nunciature iz Beograda prejel brzojavko, da je 
ponovno imenovan za apostolskega administratorja za Prekmurje. Lavantin-
ski škof je od somboteljske škofije namreč prvič prevzel v upravo 18 župnij 
prekmurskih dekanij Murska Sobota in Lendava 1. decembra 1923. Ker pa je 
Prekmurje z razliko od Štajerske in Koroške, ki sta bili pod nemško okupacijo, 
18. aprila 1941 okupirala Madžarska, je škof Tomažič 24. aprila 1941 imenoval 
Ivana Jeriča, župnika iz Turnišča in dekana lendavske dekanije, za prekmur-
skega generalnega vikarja. Nato je 1. junija 1941 prevzel cerkveno administra-
turo somboteljski škof Josef Grösz, ki ga je zamenjal škof Aleksander Kovács. 
Somboteljska škofija je Prekmurje priključila kot samostojno enoto "Admi-
nistraturo apostolico Muravidék – Apostolsko administraturo Murska kraji-
na". 29. aprila 1945 je škof Kovács imenoval dekana Ivana Jeriča ponovno za 
generalnega vikarja. Jerič pa je bil 20. avgusta 1946 aretiran in na montiranem 
procesu na Vojaškem sodišču v Ljubljani (I Sud 135/46) 11. oktobra 1946 
obsojen na štiri leta odvzema prostosti s prisilnim delom in dvema letoma 
izgube državljanskih pravic in zato ni mogel več opravljati administrature.10 
Po Tomažičevi smrti je administraturo Prekmurje upravljal dr. Maksimilijan 
Držečnik, ki mu je sledil kot lavantinski škof, dokler ni bilo Prekmurje z odlo-
kom 9. septembra 1964 (v veljavi od 15. avgusta 1964) dokončno priključeno 

7 Sporočila, 1962 – VIII, 44–46.
8 Sporočila, 1962 – IX, 50, Pastirsko pismo ob 100-letnici smrti božjega služabnika Antona Martina 

Slomška, 8. 9. 1962.
9 Ivan Jožef Tomažič (Sv. Miklavž pri Ormožu, 1. avgust 1876 – Maribor, 26. februar 1949), m. 1898, 

pomožni škof od 1928, lavantinski škof od 1933.
10 Tamara Griesser Pečar, Cerkev na zatožni klopi (Ljubljana, 2005), 441–452. Jerič je bil izpuščen 13. 

avgusta 1950.
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mariborsko-lavantinski škofiji.11

S konkordatom, ki je bil sklenjen med Svetim sedežem in Kraljevino Jugo-
slavijo 25. julija 1935 bi naj bile škofijske meje spremenjene v skladu z državni-
mi, vendar konkordat ni bil nikoli ratificiran. Po vojni se je za ureditev škofijske 
meje zavzemal predvsem župnik na Cankovi Štefan Bakan, ko je postal leta 
1947 soboški dekan. Spodbujal je predvsem mlajše duhovnike, nasprotovali pa 
so temu posamezni duhovniki, ki z lavantinsko apostolsko administraturo niso 
imeli najboljših izkušenj. Končno je prišlo na dekanijski pastoralni konferenci 
soboške dekanije 27. avgusta 1958 do sklepa, da naj soboška skupaj z lenda-
vsko dekanijo pripravi prošnjo za priključitev Prekmurja k lavantinski škofiji. 
Dekan lendavske dekanije in župnik v Turnišču Alojzij Šoštarec se je s tem takoj 
strinjal in tako sta oba dekana, Bakan in Šoštarec, 3. septembra 1958 poslala 
vsem duhovnikom v Prekmurju in duhovnikom-rojakom izven Prekmurja pre-
pis pisma na svetega očeta s prošnjo, da na priloženi poli s svojim podpisom 
podprejo priključitev. Prošnjo je podpisalo 34 duhovnikov v Prekmurju in 27 
duhovnikov-rojakov izven njega. V pismu so svetega očeta opozorili na to, da 
bo leta 1959 sto let odkar je bil škofijski sedež prenešen in prosili, da apostolsko 
administraturo pridruži lavantinski škofiji, kot je predvideval konkordat leta 
1935, da bodo dobili verniki škofa, ki govori njihov jezik.

Bakan je poslal pismo s podobno prošnjo tudi na dravograjskega prošta, 
da bi se tudi koroški in sekovški duhovniki iz župnij, ki jih je upravljal lavan-
tinski škof, pridružili prošnji za priključitev. Odgovor prošta in dekana Matije 
Munde je bil negativen. Na duhovniškem sestanku so koroški duhovniki oce-
nili, da zaradi težke situacije Slovencev na avstrijski Koroški čas za priključitev 
še ni zrel: "Priključitev k Mariboru bi pomenjala odreči se enotnosti koroških 
Slovencev, odreči se slovenski Koroški, zapustiti in prepustiti njihovi usodi vse 
koroške Slovence onstran državne meje." In: "To ne bi bilo primerno v sedanjem 
času, ko koroški Slovenci bijejo trd boj za slovensko šolo."12

Škof Držečnik je prekmursko prošnjo s prilogami (zemljevid Prekmurja z 
orisom cerkvene uprave na Slovenskem, seznam duhovnikov, redovnikov in 
redovnic v Prekmurju od 1770–1958) predložil konzistorialni kongregaciji v 

11 Vinko Škafar, "Tomažič – apostolski administrator Prekmurja", v: Tomažičev simpozij v Rimu, ur. 
Edo Škulj (Celje, 2008), 81; Jožef Smej, "Priključitev delov Somboteljske, krške in Sekovske škofije 
Mariborski škofiji leta 1964", v: Zbornik ob 750-letnici Mariborske škofije 1228–1978 (Maribor, 1978), 
20–28 (dalje: Smej, ''Priključitev delov Somboteljske, krške in Sekovske škofije Mariborski škofiji leta 
1964''). Po statističnih podatkih, ki jih je škofijski ordinariat poslal 28. februarja 1948 predsedstvu 
slovenske vlade, je bilo takrat v lavantinski škofiji oz. v apostolskih administracijah 346 duhovnikov 
(izven škofije 36) in 61 redovnih duhovnikov, medtem ko je od 1. maja 1945 umrlo 34 svetnih 
duhovnikov. Porušenih oz. poškodovanih je bilo 20 cerkva in 15 župnišč, nekatere so bile do takrat za 
silo popravljene. Nadškofijski arhiv Maribor (NŠAM), Zapuščina škofa dr. Ivana Tomažiča, št. 480, 28. 
2. 1948. 

12 Smej, ''Priključitev delov Somboteljske, krške in Sekovske škofije Mariborski škofiji leta 1964'', 20–21. 
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Rimu, vendar prošnja ni bila uslišana. Na 1100. obletnici prihoda sv. Cirila in 
Metoda 17. julija 1963 je Bakan v Murski Soboti ponovno prosil Držečnika 
za posredovanje v Rimu, izročil mu je pisno prošnjo, ki sta jo podpisala tudi 
lendavski dekan Šoštarec ter prejšnji generalni vikar in častni kanonik Ivan 
Jerič. Ko je bil Držečnik novembra na koncilu v Rimu, je na Bakanovo prošnjo 

Lavantinski škof 
dr. Ivan Tomažič 
(Nadškofijski arhiv 
Maribor)
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govoril o zadevi s sombateljskim škofom Kovácsem, ki mu je dal vedeti, da pri-
ključitvi ne bo nasprotoval. Državno tajništvo pa je imelo pomisleke glede Pre-
kmurja, ker so bile težave z Madžarsko zaradi nadškofa Józsefa Mindzentyja.13 
Škof Držečnik je potem obiskal najprej krškega in sekovškega, nato pa še som-
boteljskega škofa, ki so vsi prošnjo podpisali. Po tem tudi v Rimu ni bilo več 
zadržkov. Z dekretom konzistorialne kongregacije 9. junija 1964 so bile mari-
borsko-lavantinski škofiji priključene župnije somboteljske škofije: Lendava, 
Beltinci, Bogojina, Črenšovci, Dobrovnik, Dokležovje, Hotiza, Kobilje, Odran-
ci, Turnišče, Velika Polana, Murska Sobota, Cankova, Grad, Gornji Petrovci, Sv. 
Jurij v Prekmurju, Kančevci, Kuzma, Markovci, Martjanci, Pečarovci, Pertoča, 
Tišina in Dolenci. Od krške škofije pa Dravograd, Črneče, Libeliče, Ojstrica, 
Prevalje, Črna, Sv. Danijel, Ravne, Javorje, Kopriva, Kotlje, Mežica in Strojna, 
od sekovške pa župnije Sv. Duh, Kapla in Apače. Meje mariborsko-lavantinske 
škofije so bile tako razen v odnosu z zagrebško nadškofijo, izenačene z držav-
no mejo. V zagrebško škofijo je spadal del župnije Razkrižje pri Ljutomeru, ki 
je pripadal SR Sloveniji, v mariborsko-lavantinsko pa dve naselji v Halozah, ki 
sta bili v SR Hrvaški.14 

Ko je bila leta 1968 ustanovljena ljubljanska metropolija, ji je bila maribor-
sko-lavantinska škofija priključena. Z Razkrižjem je takrat obsegala 7351,78 
km².15 Istega leta je škofija dobila bogoslovno semenišče in začel je delovati 
oddelek ljubljanske Teološke fakultete. Najprej s tremi višjimi letniki, šele leta 
1993 postopoma z ostalimi.16 Leta 1987 sta bili zgrajeni nova avla in Škofijska 
teološka knjižnica.17

Že leta 1960 je bilo obnovljeno Slomškovo dijaško semenišče, katere-
ga gojenci so obiskovali javne gimnazije. Prostore je dobilo v frančiškanskem 
samostanu. Prvi ravnatelj je bil Ivan Žličar, nadškof dr. Franc Kramberger pa od 
1972 do 1980, ko je nasledil Držečnika kot mariborski škof. Največ dijakov je 
bilo v semenišču po ustanovitvi, tako v šolskem letu 1964/65 celo 79, najmanj 

13 József Kardinal Mindszenty (Csehimindszent, Komitat Vas, 29. marec 1892 – Dunaj, 6. maj 1975), 
nadškof dieceze Esztergom in primas Madžarske, nasprotoval je krženju človekovih pravic v 
komunističnem režimu, bil zato večkrat v zaporu, leta 1949 pa je bil obsojen na dosmrtno kazen. Med 
madžarsko vstajo oktobra 1956 je bil osvobojen, podpiral je vlado Imre Nagyja, ko pa je Rdeča armada 
zasedla Budimpešto, je zbežal v ameriško veleposlaništvo. Leta 1971 je z dovoljenjem oblasti zapustil 
Madžarsko.

14 Smej, ''Priključitev delov Somboteljske, krške in Sekovske škofije Mariborski škofiji leta 1964'', 22–27; 
France M. Dolinar, ''Cerkvenopravna podoba Slovenije'', v: Cerkev na Slovenskem, ur. Metod Benedik, 
Janez Juhant in Bogdan Kolar (Ljubljana, 2002), 16 (dalje: ''Cerkvenopravna podoba Slovenije").

15 Dolinar, ''Cerkvenopravna podoba Slovenije", 18.
16 Stanko Ojnik, ''Mariborski oddelek'', v: Zbornik ob sedemdesetletnici Teološke fakultete v Ljubljani 

1919–1989, ur. Rafko Valenčič (Ljubljana, 1990), 25–26; Letopis Cerkve na Slovenskem 2000 
(Ljubljana, 2000), 504 (dalje: Letopis Cerkve na Slovenskem 2000).

17 Letopis Cerkve na Slovenskem 2000, 502–503.
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pa po 1980, samo 13 v vseh letnikih.18 
Mariborska škofija je leta 1978 praznovala 750-letnico obstoja.

Razkrižje

Zaradi pripadnosti Razkrižja je trajal dolgoletni cerkveni spor. Župnik Stje-
pan Slaviček19 je kategorično zavračal vsako spremembo jezika v liturgiji. Vsi 
bogoslužni obredi, verouk in pridige so bili namreč v hrvaščini, čeprav je bilo v 
popisu prebivalstva več kot 80 % prebivalcev Slovencev. Nadškof Franjo Kuha-
rić je zastopal stališče, da je vprašanje uporabe jezika v liturgiji interna zadeva 
Cerkve in da je zagrebška nadškofija že sprejela kompromis s tem, da je dovo-
lila cerkveno petje v slovenščini, morebitna uvedba slovenščine v liturgiji pa 
bi razdvojila vernike. V škofovski konferenci so imeli hrvaški škofje večino. 
Mariborski škof dr. Maksimilijan Držečnik je večkrat zaman interveniral tako 
pri JŠK – tukaj ga je zelo podpiral koprski škof dr. Janez Jenko – kot pri zagreb-
škem nadškofu. 

Družina je 30. novembra 1975 obširno poročala o problematiki v Razkriž-
ju. Kot odgovor na to je duhovniški svet zagrebške nadškofije, župnik Slaviček 
je bil tam tajnik, sprejel 10. decembra 1975 posebno izjavo, v kateri je zavrnil 
izločitev Razkrižja iz zgodovinskih meja hrvaške nadškofije in uvedbo sloven-
skega jezika v liturgiji. Uredništvu Družine pa je očital neupravičene napade na 
nadškofa Kuharića in netenje nezaupanja med slovenskimi in hrvaškimi verni-
ki. Slaviček je med verniki izvedel celo anketo o tem, kdo je za in kdo proti teda-
njemu stanju. Podpise je nabiral pri hišnih gospodarjih, ki so odločali za celotno 
gospodinjstvo. Nekateri sicer niso podpisali, vendar so njihove žene naslednji 
dan v župnišču podpisale za celo družino. Kakšni pritiski so bili v ozadju, bi bilo 
vredno raziskati. Po mnenju slovenskega tožilstva je bilo zaradi zlorabe vere in 
cerkve v politične namene to kaznivo dejanje po čl. 311 Zakonika. Družina je 
v prvi številki leta 1976 sporočila svojim bralcem, da je časopis dobil številna 
pisma bralcev, vendar je samo eno branilo stanje v Razkrižju. Januarja 1976 je 
glasilo ljubljanskega nadškofijskega odbora za študente Bilten objavilo odpr-
to pismo zagrebškemu nadškofu in predsedniku JŠK, v katerem mu je očitalo 
nenačelnost. 

V spor se je vmešala tudi oblast. Sekretariat komisije SRS za odnose z verski-
mi skupnostmi je februarja 1976 odločil, da je treba javne polemike v verskem 
tisku prekiniti, da pa je vendar potrebno stvari urediti na politični ravni. Stali-

18 Andrej Vovko, ''Navzočnost Cerkve v šolstvu'', v: Cerkev na Slovenskem v 20. stoletju, ur. Metod 
Benedik, Janez Juhant in Bogdan Kolar (Ljubljana, 2002), 384.

19 Stjepan Slaviček (Droškovec, občina Prelog, Hrvaška, 20. november 1925).
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šče je potrdil RK SZDL. O tem so obvestili nadškofa in metropolita dr. Jožeta 
Pogačnika, ki se je tudi pri Kuhariču zavzel za ureditev tega vprašanja. Končno 
je stolni kapitelj 6. februarja 1976 v Zagrebu odločil, da se v župniji Razkriž-
je uvede maša v slovenščini in omogoči verski pouk v slovenščini tistim, ki to 
izrecno zahtevajo. O tem je nadškof Kuharič pisno obvestil mariborskega škofa 
Držečnika, obenem pa je kritiziral enostranski pristop Družine in Biltena, kar 
da je prizadelo mnoge in oslabšalo medsebojne odnose. Z odločitvijo je želel 
preprečiti nesporazume med slovenskimi in hrvaškimi verniki v prihodnosti, 
hkrati pa je sugeriral, da naj tudi slovenski župniki v župnijah, kjer so hrvaški 
verniki, dopustijo vsaj branje hrvaškega verskega lista.20 

Spor s tem ni bil končan. 1977 so verniki iz Razkrižja prišli k Verski komi-
siji SRS zaradi spora z župnim upraviteljem Slavičkom, ki je imel bogoslužje v 
hrvaškem jeziku. Ta se je obrnila na Ivana Lalića, predsednika komisije IS za 
odnose z verskimi skupnostmi Sabora SR Hrvatske, da posreduje pri zagrebški 
nadškofiji, mini koordinacija pa je pooblastila predsednika verske komisije, da 
intervenira pri nadškofu Kuhariću, saj razmer v Razkrižju ne more več tolerirati 
in bo prisiljena upravno intervenirati.21 Tudi apostolski pronuncij nadškof dr. 
Michele Cecchini se je zavzemal za verske obrede v Razkrižju v slovenskem jezi-
ku in očitno je prav njegova intervencija pripomogla k temu, da je bila enkrat 
tedensko uvedena maša v slovenščini, težave z ostalimi verskimi obredi in 
veroukom pa so kljub obljubam iz zagrebške nadškofije ostale. Splošno mnenje 
je bilo, da bo stvar urejena šele, ko bodo meje škofije usklajene z republiško 
mejo. Ko je na sprejemu med uradnim obiskom pronuncija od predstavnikov 
krajevne skupnosti in verske komisije leta 1979 prišel predlog, da bi bilo kot 
naslednji korak potrebno nastaviti slovenskega kaplana, je pronuncij takoj 
predlagal kapitularnemu vikarju Vekoslavu Grmiču, da se v tej zadevi poveže z 
zagrebškim nadškofom. Vendar tudi nastavitev novega kaplana v Ljutomeru, ki 
naj bi pomagal v Razkrižju, problema ni rešila, čeprav je bilo potem nekaj več 
obredov v slovenščini.22 Šele od 2. septembra 1994 opravlja župnijo Razkrižje 
mariborski škof. 

Nova t. i. "ljudska oblast"

Razmere v obeh slovenskih škofijah med drugo svetovno vojno so bile zelo raz-
lične. Lavantinsko so aprila 1941 zasedli Nemci, ki so večino duhovnikov in 

20 Arhiv Republike Slovenije (AS) 1211, KOVS, št. 25/1976, 2. 17. 2. 1976.
21 Zabeležka o mini koordinaciji, 17. 11. 1977. 
22 AS 1211, KOVS, št. 2/1979-78, 20. 12. 1979; št. 271980-30, 25. 4. 1980; št. 5/1980-11, 10. 9. 1980 in št. 

5/1980-25, 26. 12. 1980.
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redovnikov najprej zaprli, potem pa izgnali na Hrvaško in v Srbijo. Ostali so 
lahko samo tisti, ki so leta 1914 imeli tam domovinsko pravico. Ljubljansko 
škofijo so zasedli delno Italijani, delno Nemci. V nemško zasedenem delu je 
bila prav tako večina duhovnikov in redovnikov izgnana. Iz Dravske banovine 
je bilo izgnanih 90,83 % slovenskih duhovnikov. Del izgnanih je potem našel 
zatočišče v Ljubljanski pokrajini, nekateri pa so pribežali tja še predno so jih 
Nemci lahko aretirali. Nemci so na območju lavantinske škofije deportirali 366 
duhovnikov in redovnikov, ubili 5 duhovnikov in 3 poslali v taborišču Dachau, 
10 se jih je od tam vrnilo, v taborišču Jasenovac pa je bilo ubitih 7.23 

Po prevzemu oblasti je "ljudska oblast" začela takoj ukrepati proti Cerkvi 
kot in stituciji in posameznim duhovnikom, redovnikom in redovnicam ter 
vid nimi vernikom: s hišnimi preiskavami, stanovanjskim utesnjevanjem, z bri-
sanjem z volilnih list, omejevanjem verouka, ukinjanjem cerkvenih šol, agrarno 
re formo in nacionalizacijo, omejevanjem verskega tiska, odpuščanjem sester iz 
šol in bolnišnic, čeprav zanje ni bilo nadomes tila ter z množičnimi aretacijami 
in sodni mi procesi. V časopisih, na političnih mit ingih, v radijskih postajah in 
na odru se je takoj začela tudi gonja proti duhovnikom in Cerkvi. Duhovniki in 
redovniki, ki so se vračali iz taborišč in iz izgnanstva, so pričakovali, da bo oblast 
upoštevala njihovo usodo, vendar se to ni zgodilo. 

Oblast je sicer nenehno poudarjala, da je bila situacija na Štajerskem popol-
noma drugačna, saj izgnanim slovenskim duhovnikom ni bilo moč očitati kola-
boracije z okupatorjem, vendar je OZNA zbirala podatke o zadržanju lavantin-
skih duhovnikov tudi pred osvoboditvijo.24 Nove oblasti ni motila samo vloga 
t. i. izdajske duhovščine med vojno, temveč predvsem to, da je bila Katoliška 
cerkev "hrbtenica opozicije", kot je bilo napisano v letnem poročilu Ministrstva 
za notranje zadeve novembra 1945, in da je bila edina še organizirana sila zunaj 
komunistične partije.25 V elaboratu "Kadri in baze sovražnega delovanja OMS", 
v katerem tajna služba opisuje delovanje meščanskih strank, je jasno povedano, 
da je na Štajerskem SLS še vedno najmočnejša, ker so na 

Štajerskem /.../ Nemci pregnali in zapirali vse bivše vidnejše predstavnike in pri-
padnike meščanskih strank, tako da se niso mogli kompromitirati kot narodni 

23 Tamara Griesser Pečar, Razdvojeni narod. Slovenija 1941–1945. Okupacija, kolaboracija, 
državljanska vojna, revolucija (Ljubljana, 2004), 32–47; ista: Cerkev na zatožni klopi (Ljubljana, 
2005), 23–31 (dalje: Griesser Pečar, Cerkev na zatožni klopi); Miloš Rybář, ''Nacistični ukrepi zoper 
duhovščino lavantinske škofije 1941–1945'', v: Zbornik ob 750-letnici Mariborske škofije 1228–1978, 
ur. Anton Ožinger (Maribor, 1978), 49–59 (dalje: Rybář, ''Nacistični ukrepi zoper duhovščino lavan-
tinske škofije''). Rybář navaja, da je bilo pregnanih 365 duhovnikov.

24 AS 1931, Mikrofilmi Sove, II 0002891sl.
25 Tamara Griesser Pečar, ''Pomen 'osvoboditve' za slovensko Katoliško cerkev'', v: Slovenija v letu 1945, 

ur. Aleš Gabrič (Ljubljana, 1996), 113 (dalje: Griesser Pečar, ''Pomen 'osvoboditve''').
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izdajalci, kot so se to na Dolenjskem, Gorenjskem in Primorskem, ampak so se 
leta 1945 vrnili kot mučeniki ... Ostanki te stranke so z ozirom na svojo ideologijo 
in tesno povezavo s katoliško cerkvijo najbolj nevarni. Zavedati se moramo, da je 
to še vedno močna organizacija, ki ima v vsaki fari – v obliki duhovnika – svojega 
predstavnika in bivšega voditelja. Vemo namreč, da je bil skoraj vsak duhovnik 
angažiran pri stranki in aktivno delal v eni izmed njenih organizacij /.../26

V analizi skupčine občine Celje konec leta 1964 piše, da 

ravno katoliška cerkev ter njena duhovščina predstavlja tisti del superstrukture 
stare družbene ureditve, s katerim naš družbeni sistem ni uspel v popolnosti 
obračunati. Iz tega sledi, da sta ostala organizacijska in kadrovska struktura 
katoliške cerkve skoraj nespremenjena ter še naprej trdno funkcionalno pov-
ezana z reakcionarno rimsko kurijo, ki predstavlja istočasno tudi hierarhični vrh 
Cerkve.27

Pastirsko pismo katoliških škofov Jugoslavije

V nedeljo, 30. septembra 1945, so katoliški duhovniki po vsej Jugoslaviji, tudi 
v lavantinski škofiji, za oblast popolnoma nepričakovano, ker je bila dostava 
organizirana strogo konspirativno, s prižnic prebrali pastirsko pismo o stanju 
Katoliške cerkve v Jugoslaviji, ki so ga jugoslovanski škofje podpisali na kon-
ferenci v Zagrebu 20. septembra 1945 in ki je bilo zelo ostra obsodba proti-
verskega in proticerkvenega ravnanja nove oblasti. Ključna ugotovitev pisma 
je bila: "Današnje stanje katoliške Cerkve v Jugoslaviji se razlikuje po našem 
mišljenju samo po imenu od stanja odkritega preganjanja Cerkve." Istočasno 
so škofje 21. septembra napisali posebno pismo za javnost in 22. septembra 
pismo predsedniku Titu. Med podpisniki pastirskega pisma so bili trije cer-
kveni dostojanstveniki iz Slovenije: lavantinski škof dr. Ivan Tomažič, gene-
ralni vikar ljubljanske škofije Anton Vovk in generalni vikar za Prekmurje Ivan 
Jerič. 

Škofje so opozorili na usodo zaprtih in ubitih duhovnikov med vojno in 
po njej, predvsem zaradi komunističnie oblasti. Kritizirali so, da na smrt obso-
jeni niso smeli prejemati zakramentov, da obtoženci niso imeli prave možnosti 
obrambe, pogrešali pa so tudi pravičnost pri obsodbah. Navedli so, da oblast 

26 Tamara Griesser Pečar, ''Procesi proti duhovnikom in redovnikom po maju 1945'', v: Temna stran 
meseca. Kratka zgodovina totalitarizma v Sloveniji 1945–1990, ur. Drago Jančar (Ljubljana, 1998), 
120.

27 AS, KOVS 45, Dopis na okrajno Versko komisijo, 28. 12. 1964, sl/64.
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zavira katoliški tisk, da je zaprla katoliške tiskarne, da semeniščem onemogoča 
delo, da je zaprla večino zavodov za vzgojo srednješolske in delavske mladine 
oz. da jih je postavila pod kuratelo komisarjev in da je verouk postal neobvezen 
predmet. Za episkopat je bil dušni blagor mladine v nevarnosti, nasprotoval je 
vpeljavi civilne poroke in opozoril, da se ovira karitativna delovanja. Agrarna 
reforma pa je odvzela Cerkvi zemljišča brez vsake odškodnine, kot da si jih je 
pridobila s tatvino, ter s tem onemogočala delo Cerkve. Številni pripadniki Cer-
kve so živeli od dohodkov posestev, s tem so se vzdrževala semenišča, osrednji 
škofijski uradi, stolnice, župnijske cerkve itd. Posebne težave so imeli ženski 
redovi v vzgojnih in karitativnih zavodih.

Ker pismo nekaterih župnij v mariborski škofiji ni pravočasno doseglo, se 
je branje ponovilo 7. oktobra. Niso ga brali v Lendavi in Slovenski Bistrici, pri Sv. 
Ani je bilo branje prekinjeno, v Negovi ga je partijski sekretar prepovedal. V teh 
krajih so pismo velikokrat brali na domovih.28

S pastirskim pismom so se odnosi med Cerkvijo in režimom občutno 
poslabšali. Škof Tomažič je to predvideval, ker se je, ko so pripravljali pastirsko 
pismo, zavzemal za nekoliko milejšo formulacijo, da bi preprečil ostro reak-
cijo novega režima, ki je bil izjemno nenaklonjen Cerkvi.29 Zaradi pastirskega 
pisma je oblast prestavila načrtovano spremembo ustroja Verske komisije, ki 
naj bi kot organ Predsedstva NVS ne bila več zgolj posvetovalni organ, temveč 
postala urejevalni organ, ki bi pridobil kompetence, ki jih je imelo ministrstvo 
za notranje zadeve. V tem organu naj bi duhovščina dobila zadostno udelež-
bo. Iz vsake škofije naj bi bil en član in eden iz redovniških vrst. Vendar vlada 
ni nameravala prepustiti izbire tistim, ki naj bi jih določena oseba zastopa-
la, predvidevala je duhovnike, ''ki uživajo zadosten ugled med ljudstvom in 
svojimi stanovskimi tovariši, istočasno pa so vdani OF''. Imenovati je name-
ravala člane t. i. ''napredne duhovščine'', torej tiste, ki je sodelovala z oblastjo, 
poleg dr. Franca Snoja in dr. Gvida Ranta (OFM) tudi lavantinska duhovnika 
dr. Stanka Canjkarja in dr. Alojzija Ostrca. Vsi so tudi že predčasno privolili v 
to imenovanje.30

 

Pristanki

Duhovniki, ki med okupacijo niso bili na svojem službenem mestu, so potebo-
vali pristanek ministrstva za izvrševanje dušnopastirskih poslov. Tudi štajerski 

28 Griesser Pečar, ''Pomen 'osvoboditve''', 123–128.
29 Anton Ožinger, ''Ivan Jožef Tomažič, lavantinski škof v Mariboru (1933–1949)'', Znamenje 27, št. 1/2 

(1997): 78–84.
30 AS, Fond 7, Boris Kidrič, šk. 1y31, zapisnik seje 1. 10. 1945.
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duhovniki, ki jih je okupator nasilno izselil oz. tisti, ki jih je poslal v zapore in 
taborišča. Tak pristanek je bil potreben samo v Republiki Sloveniji. Vsak duhov-
nik, ki pristanka ni imel, je bil odstranjen iz župnije. Ker pa je bil pristanek za 
službovanje hkrati tudi dovoljenje za bivanje, so bili izgnani duhovniki poseb-
no prizadeti. Mnogi so zato romali od fare do fare. Večina izgnanih duhovnikov 
iz lavantinske škofije se je vračala poleti 1945 v svojo škofijo. Od 18. julija do 
konca leta 1945 so bile na Narodno vlado vložene prošnje za pristanek 260-ih 
duhovnikov. Nekateri so čakalo več mesecev na pozitivno rešitev, drugi so vla-
gali prošnje večkrat.31 

Kanonik dr. Jožef Mirt je v imenu lavantinske škofije 20. in 21. avgusta v 
Ljubljani interveniral na notranjem ministrstvu tudi zaradi pristankov. Ker je bil 
minister Zoran Polič v Beogradu, ga je sprejel njegov namestnik Boris Kocijan-
čič. Škofija je predlagala, da se duhovniki vrnejo na stara službena mesta, tam 
vršijo svojo službo in ob tem čakajo na pristanek. Vlada pa je vztrajala pri tem, 
da mora vsak duhovnik dobiti pristanek predno se vrne na službeno mesto z 
utemeljitvijo, da so se nekateri duhovniki pregrešili zoper osvobodilno giba-
nje in da je potrebno zaradi tega medvojno delovanje vsakega posameznega 
duhovnika preiskati. Obljubil pa je pospešitev izdajanja odlokov. 

Prizadeti so bili seveda tudi verniki, ki so bili zaradi deportacij duhovni-
kov že med vojno zelo slabo oskrbljeni. Pomagala je sekovška škofija, ki pa ni 
mogla poslati toliko duhovnikov, kot bi jih verniki potrebovali. Na Spodnjem 
Štajerskem je leta 1943 delovalo 62 duhovnikov, pristojnih v sekovško škofijo, 
13 redno, 49 pa je bilo obmejnih vikarjev, ki so vsak dan prihajali v lavantinsko 
škofijo.32 Čeprav jim je bilo strogo prepovedana uporaba slovenskega jezika, so 
se nekateri vseeno jezika naučili, tako npr. Valentin Stückler, ki je bil poslan 
v Prevalje in odgovoren za 13 župnij v Mežiški dolini in dve v Savinjski. Bil je 
zelo priljubljen. Po vojni je še dve leti oskrboval Mežiško dolino, dokler ni bil 
na Okrožnem sodišču Maribor 27. decembra 1947 obsojen na 7 let odvzema 
prostosti s prisilnim delom, po prestani kazni pa na izgon iz države. Na sveti 
večer leta 1952 se je smel vrniti na avstrijsko Koroško.33 Tudi Josef Veit je bil pri-
ljubljen. Oskrboval je področje južno od Slovenske Bistrice in se naučil sloven-
ščine. Duhovno je oskrboval tudi partizane. Po vojni je hotel še nekaj časa ostati 
v Sloveniji, vendar so ga julija 1946 ubili skupaj z drugimi žrtvami v nemškem 

31 NŠAM, Zapuščina škofa Tomažiča, šk. 3, P 8/45, ministrski pristanki.
32 Rybář, ''Nacistični ukrepi zoper duhovščino lavantinske škofije'', 2; Peter G. Tropper, "Die Anfänge 

der 'Seelsorge im besetzten Gebiet'", v: Kirche in bewegter Zeit : Beiträge zur Geschichte der Kirche in 
der Zeit der Reformation und des 20. Jahrhunderts. Festschrift für Maximilian Liebermann zum 60. 
Geburtstag, ur. Rudolf Zinnhobler in drugi (Graz, 1994), 387; Griesser Pečar, Cerkev na zatožni klopi, 
28–30.

33 Valentin Stückler, Duhovnik med okupacijo in revolucijo (Celovec, 1987), 84; Griesser Pečar, Cerkev 
na zatožni klopi, 29, 30, 605.
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bunkerju za Impolom v Zgornji Bistrici. Izginil je tudi nemški duhovnik Alba, ki 
je deloval v Celju. Udba ga je zaprla, sled za njim se je izgubila po tem, ko so ga 
ponoči leta 1946 odpeljali iz celice.34

Od 22. julija 1950 pristankov ni več izdajalo ministrstvo temveč poverje-
ništva za notranje zadeve okraja, v katerem je duhovnik nameraval službovati. 
Delno so zaostrili prejšnja navodila, ker so po novem pristanek potrebovali tudi 
novomašniki, pa tisti, ki so prišli iz drugih republik oz. tisti, ki so prišli s presta-
janja zaporne kazni. Vsi drugi duhovniki pa so se ob premestitvi morali javiti pri 
poverjeniku za notranje zadeve v novem kraju službovanja. O teh spremembah 
škofije niso bile obveščene. Držečnik je o tem zvedel šele jeseni 1951 od notra-
njega ministra, ko se je pritožil zaradi težav ob nastavitvah nekaterih duhovni-
kov (npr. zaradi Radogosta Grafenauerja, ki je študiral po vojni v Zagrebu in bil 
24. julija 1950 postavljen za vikarja namestnika na župniji Brezje) na Kontrolno 
komisijo LRS, oddelek za pritožbe in med drugim navedel, da je postopek pro-
tiustaven po čl. 25 ustave FLRJ, po katerem je bila zajamčena svoboda v verskih 
stvareh in izvrševanju verskih obredov.35

Imenovanje pomožnih škofov

Oblast novih pomožnih škofov Antona Vovka v ljubljanski škofiji in dr. Maksi-
milijana Držečnika v lavantinski škofiji ni priznala kot pomožna škofa, odno-
sno kot apostolska administratorja, ker sta bila imenovana brez soglasja vlade 
LRS. Dopis, ki govori o "nenormalnem stanju" in navaja za primer imenovanje 
obeh pomožnih škofov ter apostolskih administratorjev, je v Mariboru vzbu-
dil reakcijo. Takrat je bil škof Tomažič še vedno formalno ordinarij in je vodil 
vse pomembnejše cerkvene posle, čeprav je bil bolan. Generalni vikar je po 
škofovem naročilu v odgovoru 8. novembra 1948 poudaril, da je bilo lavantin-
skemu škofu s strani oblasti ponovno rečeno, da je bilo njegovo zadržanje za 
časa osvobodilnih bojev pravilno. Po ''osvoboditvi'' pa da si je stalno prizadeval 
za dobre odnose med cerkveno in državno oblastjo. Na konceptu pisma je še 
odlomek, ki je bil potem črtan: 

Glede imenovanja mariborskega pomožnega škofa se pripominja, da se isti takoj 
po svojem imenovanju skupno z novoimenovanim ljubljanskim pomožnim 
škofom predstavi dne 23. oktobra 1946 g. notranjemu ministru LRS v Ljubljani v 
znak lojalnosti in želje po sodelovanju. Gospod notranji minister je takrat izjavil, 

34 "Svetle zvezde na nebu naše Cerkve. Duhovniki, žrtve povojnih pobojev", Družina, 23. junij 1996, 8.
35 AS 1931, Mikrofilmi Sove, II 037711. 
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da vlada tega imenovanja ne bo priznala, češ da se je izvršilo brez njene vednosti. 
Nato so se od cerkvene strani podvzeli potrebni koraki, ki so naslovu znani.36

Po smrti škofa Tomažiča je oblast videla v Mariboru kot najvišjega predstav-
nika Cerkve bivšega generalnega vikarja dr. Franca Cukalo.37 Njega so namreč 
"vrbovali", torej prisilili k sodelovanju, v zaporu, ko so po načrtu Udbe pripra-
vljali usklajen udar na ljubljansko in mariborsko škofijo. V času od 15. junija do 
8. septembra 1947 so zaprli kar 20 svetnih duhovnikov in redovnikov iz lju-
bljanske in lavantinske škofije. Sledila je vrsta procesov. Cukalo, župnika v Št. 
Ilju (danes Šentilj), Franca Krena in urednika Verskega lista Janka Kokošineka 
potem niso vključili v proces, čeprav je Cukala priznal, da je spravljal ustaše čez 
mejo in župnik Kren mu je pri pobegu dveh pomagal. Prek Cukale so namera-
vali narediti diferenciacijo med ljubljanskim klerom in mariborskim škofijskim 
ordinariatom: "Kao generalni vikar i sveštenik sa ugledom medju sveštenstvom 
ima velike mogučnosti rada." Iz operativnih razlogov je Udba Cukalo in Krena 
izpustila, Kokošineka, ki ga je označevala kot enega "od skrajno zagrizenih 
duhovnikov", pa je izpustila "radi pomanjkanja dokazov".38 Pripravljali so tudi 
proces proti škofu Držečniku, vendar do tega ni prišlo.39 

Ker oblast slovenskih ordinarijev ni priznala, je skušala mimo njiju urejati 
zadeve s posameznimi duhovniki. 20. septembra 1949 je s pomočjo Udbe usta-
novila Cirilmetodijsko društvo katoliških duhovnikov LRS (CMD). S tem je želela 
razdvojiti Cerkev. Dejansko je CMD zrahljalo vezi med posameznimi duhovniki 
in mednje zasejalo globoko nezaupanje. Članom CMD je oblast dovolila razne 
ugodnosti tako glede pouka verouka v šoli, še bolj pa glede pobiranja prispev-
kov in duhovniških plač ter ugodnega nakupa raznih predmetov. Ljubljanski in 
mariborski ordinarij sta že na začetku zavzela do CMD negativno stališče, apo-
stolski administrator Mihael Toroš pa ga je najprej podpiral, bil je celo njegov 
član, pozneje pa je izstopil in postal velik nasprotnik oblasti. 

Sveti sedež je nekaterim duhovnikom zaradi neprimernega pisanja orga-
na Iniciativnega sekretariata, članov OF pri IOOF Slovenije Biltena o cerkve-
nih predstojnikih leta 1949 poslal opomine, trije pa so pozneje eo ipso zapa-
dli izobčenju, ker se Sv. sedežu niso pokorili: Jože Lampret, predsednik Verske 
komisije v Ljubljani, Viktor Merc, duhovnik lavantinske škofije, in Anton Bajt, 

36 Nadškofijski ordinariat Maribor (NŠOM), P8/4, lavantinski škofijski ordinariat, 8. 11. 1948. Griesser 
Pečar, Cerkev na zatožni klopi,630–640.

37 AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141695.
38 Griesser Pečar, Cerkev na zatožni klopi, 153–154, 169. Cukala naj bi igral dvojno vlogo. AS 1931, 

Mikrofilmi Sove, II 0019163.
39 Griesser Pečar, Cerkev na zatožni klopi, 529–532. Postopek proti Alojziju Vrhnjaku, župniku v Ribnici 

na Pohorju, je bil poskus moralne diskreditacije škofa Držečnika. Ker ni klonil, so zelo surovo posto-
pali z njim, tako da je za posledicami umrl v mariborskem zaporu marca 1950.
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župnik v Šmarjah pri Rihemberku, administratura Goriška. Ker je bil Lampret 
ekskomuniciran, hkrati pa predstavnik Verske komisije, ljubljanski in maribor-
ski ordinarij nista bila pripravljena sodelovati s komisijo. Njegovo postavitev sta 
štela za provokacijo. 

Dne 18. maja 1950 je škofovska konferenca v Zagrebu izdala non expedit, 
kar je pomenilo, da se ni bilo primerno vključiti v društvo, ki ni potrjeno od 
škofije. Škofa Vovk in Držečnik sta non expedit objavila brez komentarja. Ko so 
prišli iz Vatikana dekreti o ekskomunikaciji Bajta, Lampreta in Merca, dekan TF 
pa je od tajnika nunciature Silvia Oddija dobil opomin, je Kraigher klical škofa 
10. oktobra 1950 na pogovor, na dan, ko je CMD imelo letni zbor. Prepovedati 
jima je hotel vsak stik z nunciaturo, vendar škofa nista pustila nobenega dvoma 
o tem, da se te prepovedi ne mislita držati. Kraigher je napovedal, da Vatikan 
ne bo razdiral društev, ki jih vlada priznava, škofa pa sta vztrajala na tem, da je 
Cerkev dolžna presoditi, ali je delovanje duhovniških društev v skladu z njenimi 
načeli.40 

Uradne stike z vodstvom slovenske katoliške Cerkve je vlada dopustila šele 
od decembra 1953 naprej, v skladu s takrat sprejetim Zakonom o pravnem 
položaju verskih skupnosti. Cerkev je do takrat označevala kot neko zasebno 
organizacijo. Če je le sprejela cerkvena predstojnika (npr. notranji minister 
Boris Kraigher), jima je dala vedeti, da je to posebna milost. 

Leta 1968 je bil za mariborskega pomožnega škofa imenovan dr. Vekoslav 
Grmič,41 ki je leta 1980 odstopil, leta 1983 pa dr. Jožef Smej.42 

Udba, procesi, administrativni ukrepi

Lavantinska duhovnika, Franc Hrastelj, predvojni ravnatelj Cirilove tiskarne v 
Mariboru in škofijski arhivar, in Henrik Goričan sta se po prihodu iz taborišča 
Dachau junija 1945 takoj znašla v komunističnem zaporu. Hrastelj je bil po pri-
hodu iz štiriletnega zapora v Dachauu z repatriacijskim transportom 10. juni-
ja v Ljubljani takoj aretiran, potem izpuščen 10. avgusta, dobro leto pozneje 
ponovno aretiran in ponovno brez razprave izpuščen. Po tretji aretaciji pa je bil 

40 Griesser Pečar, Cerkev na zatožni klopi, 685–692.
41 Dr. Vekoslav Grmič (Sv. Jurij ob Ščavnici, 4. junij 1923 – Maribor, 21. marec 2005), m. 1951, najprej 

kaplan, potem župnik na Vranskem, naslovni škof ucchitanski in mariborski pomožni škof od 1968, 
generalni vikar 28. 4č. 1973–13. maj 1978; kapitularni vikar 15. maj 1978–5. november 1980; profe-
sor dogmatike na TF. 

42 Dr. Jožef Smej (Bogojina, 15. februar 1922), m. 1944, stolni kanonik 1969, stolni prošt od 1975, gen-
eralni vikar 1980, naslovni škof černiški in mariborski pomožni škof od 1983.
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16. decembra 1948 obsojen na 10 mesecev odvzema prostosti.43 Henrik Gori-
čan, ki je med vojno delal za obveščevalno službo Slovenske legije (SL) in na 
pobudo škofa Rožmana na Štajerskem in Gorenjskem ilegalno opravljal dušno-
pastirsko službo, držal pa je tudi zvezo med ljubljansko in lavantinsko škofijo 
in hodil po direktivah škofa Rožmana k mariborskemu škofu Tomažiču, je bil 
v nemških in italijanskih zaporih, 1. februarja 1945 pa poslan v Dachau. Ko se 
je vrnil iz Dachaua, je bil 11. julija aretiran in na božičnem procesu leta 1945 
obsojen na 15 let odvzema prostosti s prisilnim delom, 8. avgusta 1949 pa zara-
di istih deliktov na smrt.44 

Po še nedokončnih številkah je bilo do marca 1976 obsojenih 138 duhov-
nikov mariborsko-lavantinske škofije, od teh 2 na smrtno kazen (Goričan je bil 
pomiloščen in pogojno izpuščen leta 1955, vendar je 9. oktobra 1962 zaradi 
posledic zapora umrl; Viljem Savelli pa je bil 1949 justificiran), 92 na zaporno 
kazen (18 pogojno) in 45 na denarno kazen.45 Na Štajerskem so bili duhovni-
ki med drugim obsojeni zaradi zvez z ilegalci oz. križarji, pomoči pri pobegu, 
iz gospodarskih razlogov, zaradi rušenja obstoječe državne ureditve, širjenja 
sovražne propagande, vzbujanja verske nestrpnosti, pa tudi zaradi delovanja 
med vojno. Sodbe so pogosto vsebovale zaplembe premičnin in nepremičnin. 
Zaradi obsodb posameznikov je bilo zaseženo premoženje redov, tako leta 
1948 imovina lazaristov v Celju, leta 1949 premoženje Kongregacije slovenje-
bistriških šolskih sester in magdalenk v Studenicah.

Prva leta po osvoboditvi je bilo v Sloveniji razlaščenih, zaplenjenih ali dru-
gače odvzetih nekaj nad 100 predvsem večjih cerkvenih objektov, zavodov, 
semenišč, samostanov. V letih 1958 do 1961 je bilo nacionaliziranih 281 cer-
kvenih objektov in to 239 v celoti, 42 deloma. 24 objektov, ki v zgornjih števil-
kah niso upoštevani, je bilo (po čl. 74) vrnjenih. Pred agrarno reformo je imela 
RKC v Sloveniji v lasti 54.747 ha zemlje, po njej 4.800 ha, po nacionalizaciji pa 
še manj.46 V Sloveniji je bilo razlaščeno 28 % cerkvene zemlje. Lavantinski škofiji 
so po agrarni reformi od 269,9866 ha pustili 54,9990 ha. Pri tem pa posestvu 
niso pustili niti ene zgradbe, tako da je ni bilo moč pametno upravljati, živino-

43 NŠOM, seznam zaprtih duhovnikov in redovnikov, šk. ord. št. 1381, 18. 10. 1945; Cerkev na zatožni 
klopi, 89–90, 214–215; Franc Hrastelj, Njegova pot (Ljubljana, 2004).

44 Griesser Pečar, Cerkev na zatožni klopi,132–138; Anton Pust, Zdravko Reven in Božidar Slapšak (ur.) 
Palme mučeništva (Celje, 1995), 240.

45 Seznam je nastal na podlagi različnih seznamov v AS 1931; NŠOM, Zapuščina Držečnik; NŠAL, Zbirka 
zgodovinski zapiski, fasc. 90; sodb Okrožnih sodišč Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in 
ZAC. Glej tudi: Griesser Pečar, Cerkev na zatožni klopi.

46 AS 1211, KOVS, šk. 171, št. 107/67–4, 27. 11. 1967.
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reja pa je bila povsem onemogočena.47 
Oblast je ovirala delovanje Cerkve na vseh mogočih področjih, pri pouče-

vanju verouka, pobiranju prostovoljnih prispevkov, cerkvenih obredih itd. Do 
leta 1961 je bilo 1411 administrativnih kazni, v obdobju od 1962 do 1966 pa 
še najmanj 208.48 Največ duhovnikov in redovnikov je bilo – tudi v lavantin-
ski škofiji – obsojenih zaradi poučevanja verouka oz. zaradi branja okrožnice 
škofa Vovka in Držečnika, kako se naj poučuje verouk med redno pridigo pri 
eni službi božji ob nedeljah oz. v zvezi z redno službo božjo ob nedeljah. Zaradi 
poučevanja verouka v cerkvi je bilo v lavantinski škofiji kaznovanih 31 duhov-
nikov, v celi Sloveniji 73,  z denarno kaznijo do 5.000 din, v redkih primerih pa 
celo na krajše zaporne kazni.49

Kateheti so za poučevanje verouka potrebovali posebno dovoljenje pri-
stojnega sveta za kultu ro in prosveto okraja, v katerem je bila šola. Okrajni sveti 
so bili tesno povezani s poverjeništvom za notranje zadeve ter s pooblaščen-
ci Udbe, ki so pravzaprav ves položaj nadzorovali. Mnogi takega dovoljenja 
niso dobili ali pa so ga prejeli šele proti kon cu šolskega leta, nekaterim kate-
hetom pa je bila odvzeta pravica poučevanja, ker niso bili člani CMD (npr. v 
Poljčanah).50 Verouk se je smel poučevati po rednem pouku. Po gosto so bile 
prav v teh urah prireditve, filmske predstave in podobno. Kjer verouka v šolah 
ni bilo, ker duhovniki niso dobili dovoljenja za poučevanje, so začeli poučevati 
v cerkvah in tudi v župniščih. Do ukinitve verouka 1. februarja 1952 je bilo večje 
število duhovnikov upravno kaznovanih zaradi kršitve javne ga reda in miru, ko 
je 20. julija 1951 vlada LRS sprejela novo "Uredbo o nadzorstvu nad zasebnim 
poučevanjem mladine", pa zaradi kršitve tega zakona.51 

Škofa Vovk in Držečnik sta 20. decembra 1949 poslala osrednji vladi dopis 
"Nekatere težave v delovanju katoliške Cerkve v LRS", ki je vseboval osem točk: 
1. prepovedana so mala semenišča, ki so v drugih republikah dovoljena; 2. 
oblast zahteva pristanke, ki jih drugod ni, kar je po njunem mnenju protiustav-
no; 3. težave z veroukom; 4. bogoslovci so bili odvedeni v zapore, pa tudi dija-
ki, ki so hoteli v bogoslovje, kar je tudi protiustavno; 6. zaplemba premoženja 
samostanov in redovnih skupnosti, ker so bili posamezniki obsojeni, s tem pa 

47 AS, Ministrvo za finance (MA) 8, Pregled zemljiških posestev samostanov v ljudski republiki Sloveniji. 
V številki ni upoštevana imovina župnij in samostanov. Glej tudi: Zdenko Čepić, Agrarna reforma in 
kolonizacija v Sloveniji (1945–1948) (Maribor, 1995), 117 in 121–122. Navaja nekoliko drugačne 
številke, namreč, da je imela lavantinska škofija 1939 297 ha, pustili pa da so ji 59,82 ha. 

48 AS 1931, poimenska evidenca kaznovanih duhovnikov; evidenca kaznivih dejanj duhovnikov 1959–
1966; Tamara Griesser Pečar, Katalog razstave ''Boj proti veri in Cerkvi'' (Ljubljana, 2007), 18. Več o 
administrativnih kaznih: Griesser Pečar, Cerkev na zatožni klopi, 635–684. 

49 Griesser Pečar, Cerkev na zatožni klopi, 655–658; NŠOM, Zapuščina škofa Držečnika, seznam; AS 
1931, BIAGI, Upravne kazni.

50 NŠOM, Zap. Držečnik, škof. ord. št. 2183, 1. 12. 1950, pismo na Predsedstvo vlade.
51 Več o tem: Griesser-Pečar, Cerkev na zatožni klopi, 647–663.
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so bili kaznovani vsi člani, kar je bilo predvsem hudo za ostarele, ki so ostali 
prez preskrbe; 8. navedla sta primer obsodbe župnijskega upravitelja pod Sve-
timi gorami Alojzija Pavliča zaradi spovedne molčečnosti.52

Škofa sta se zaradi upravnih kazni duhovnikov, ki so poučevali verouk, pri-
tožila na predsedstvo vlade, Držečnik 1. in 14. decembra 1950 ter 31. januarja 
1951. Skliceval se je, kot Vovk, na slovensko in jugoslovansko ustavo. Ker so 
bile kazni izrečene na podlagi čl. 2 tč. 7 Zakona o prekrških, češ da so kazno-
vani duhovniki omalovaževali državne organe in njihove predpise, je pouda-

52 Prav tam, 686–688. 

Mariborski škof dr. 
Maksimilijan Držeč-
nik (Nadškofijski 
arhiv Maribor)



447

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

ril, da mu je to nerazumljivo, ker sploh ni predpisa, ki bi prepovedoval pouk 
krščanskega nauka pri nedeljski službi božji. Sploh pa učijo duhovniki pri raz-
lagi krščanskega nauka tudi dolžnosti do države, spoštovanje do oblasti in lju-
bezen do domovine, mladino pa navajajo k moralnemu življenju. Taki ukrepi 
niso v interesu države, ker vzbujajo nezadovoljstvo in nezaupanje do oblasti. 
Škofa sta bila zaradi pritožb od generalnega sekretariata vlade LRS povabljena 
na pogovor, Vovk 9. januarja in Držečnik 11. januarja 1951. Razloženo jima je 
bilo, da si je vlada vzgojo mladine pridržala zase, da zato nadzira vsak pouk in 
ne dovoljuje nobenega zbiranja mladine v cerkvi z namenom verskega pouka 
razen redne nedeljske maše. 

Škofa sta nato izdala okrožnico, kako naj se poučuje verouk med pridigo.53 
Škof Držečnik je poslal župnijskim uradom 26. novembra 1951 okrožnico, da 
se za verski pouk mladine uporabi redna pridiga pri eni službi božji ob nedeljah. 
Odredil je tudi, da se okrožnica v cerkvi prebere. Ker so se kazni kljub pritož-
bam na višja mesta ponavljale, je hotel svoje duhovnike zaščititi pred nadalj-
njim kaznovanjem, obenem pa omogočiti najnujnejšo pripravo otrok na ver-
ske obrede. Ker je bila v čl. 25 ustave FLRJ in čl. 24 ustave LRS zajamčena svo-
boda verskih obredov, je bila po škofovem mnenju zajamčena tudi priprava na 
te obrede. Zaradi te okrožnice je bil škof Držečnik 2. januarja 1952 kaznovan z 
denarno kaznijo v višini 10.000 din. Po mnenju sodnika je razširjal neresnične 
trditve.54 

Zaradi branja škofove adventne okrožnice pa je bilo kaznovanih najmanj 
68 duhovnikov (škof Držečnik navaja celo 75), češ da so razširjali neresnične 
vesti, ki rušijo mir in zadovoljstvo državljanov (prekršek po čl. 2 Zakona zoper 
javni red in mir). Škof je v pritožbi na odločbo senata pri ministrstvu za notra-
nje zadeve FLRJ zahteval razveljavitev vseh teh odločb.55 5. januarja 1952 pa 
je na prošnjo za pričevanje poslal duhovnikom, ki so bili upravno kaznovani, 
še izjavo, ki je bila povod, da ga je 7. aprila 1952 je sodnik za prekrške vnovič 
kaznoval z denarno kaznijo v višini 10.000 din oz. 30 dni zapora, zaradi razšir-
janja neresničnih vesti glede upravnega kaznovanja duhovnikov zaradi pouče-
vanja verouka. Škof se je pritožil, vendar je senat za prekrške pritožbo zavrnil in 
prvostopenjsko odločbo v celoti potrdil.56

Pokrajinski odbor za mariborsko pokrajino in CMD v celjski pokrajini 
(Šoštanj, Trbovlje, Celje) sta škofu poslala protestna pisma. Zanikala sta, da je 
bil kdo kaznovan zaradi poučevanja verouka oz. zatrjevala, da duhovniki lahko 

53 Sporočila, 26. 1. 1951, 81.
54 NŠOM, zap. Držečnik, izjava 5. 1. 1952. Več o tem Griesser Pečar, Cerkev na zatožni klopi, 658–659.
55 NŠOM, zap. Držečnik, 3. 4. 1952.
56 Prav tam, UK – 1026/52 in škofovo pismo 16. 4. 1952. 
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nemotemo delajo in da škof tega sploh ne upošteva.57

4. junija 1953 je stopil v veljavo Zakon o pravnem položaju verskih skupno-
sti (Uradni list FLRJ, št. 22/53), po katerem so duhovniki brez posebnega dovo-
ljenja naenkrat lahko poučevali v cerkvah in župniščih. Kljub temu je Udba v 
"Začasnih navodilih za izvajanje zakona o pravnem položaju verskih skupno-
sti" 9. julija 1953 odredila, da tajništva za notranje zadeve pokličejo vsakega 
duhovnika, ki mu je bilo sporočeno, da je nezaželen oz. prej ni dobil dovoljenja 
za poučevanje verouka, in mu pojasnijo, da ostane stališče oblasti v teh vpraša-
njih "trdno neizpremenjeno".58

V šolskem letu 1965/66 je bilo k verouku v mariborski škofiji prijavljenih 
66,5 % učencev, prvoobhajancev je bilo 78,2 %, v letu 1969/70 pa je bilo pri-
javljenih 72 %, prvoobhajancev pa je bilo 81 %.59 V prilogi Sporočil škofijske-
ga ordinariata iz Maribora "Pastoralni pogovori 1975" je objavljena podrobna 
veroučna statistika, iz katere je razvidno, da je od prvega do četrtega razreda 
hodilo k verouku 80 % učencev in 50 % učencev od petega do osmega. Števi-
lo obiskovalcev je bilo v zadnjih letih pred tem precej konstantno. Potem pa 
obisk upada, mladinski verouk obiskuje redno samo še četrtina. V škofiji je bilo 
takrat 360 katehetov, 49 katehetinj, tako da je prišlo na katheta 232 šoloobve-
znih otrok. Škofija je imela 323 urejenih učilnic, 32 župnij pa še ni imelo urejene 
učilnice.60 

Mala semenišča so bila po uredbi Notranjega ministrstva ukinjena. Lju-
bljansko in mariborsko semenišče sta po nalogu rektorja semenišča dr. Maksi-
milijana Držečnika, ki je bil tudi docent za biblične vede na TF, zavzela do nove 
oblasti popolnoma pasivno stališče. Mariborski bogoslovci so, odkar je nem-
ški okupator leta 1941 razpustil bogoslovje v Mariboru, stanovali pri jezuitih 
v Domu duhovnih vaj v Ljubljani, vse do leta 1947, ko je bil podržavljen. Jese-
ni 1947 so se preselili v ljubljansko bogoslovje.61 V študijskem letu 1945/46 je 
imelo mariborsko bogoslovje 17 gojencev, šele počasi je število raslo, bilo pa 
je manjše kot pred vojno. Kljub temu da je število upadalo, je bilo npr. v študij-
skem letu 1938/39 68 slušateljev, 1 iz tuje škofije in 6 redovnikov, v prvem letu 
vojne pa 34 bogoslovcev. Šele v šestdesetih letih se je stanje zboljšalo.62 

Že od vsega začetka se je izvajal pritisk na bogoslovce, naj izstopijo iz seme-
nišča oz. sodelujejo z Ozno, da se včlanijo v OF, pozneje pa v LMS (Ljudsko madi-

57 Prav tam.
58 Več o tem: Griesser Pečar, Cerkev na zatožni klopi, 647–663.
59 AS 1211, KOVS 55, Informacije o obiskovalcih verouka v Sloveniji.  
60 AS 1211, KOVS, št. 2/1975–75, 10. 10. 1975.
61 Griesser Pečar, ''Pomen 'osvoboditve''', 134.
62 Jože Rajhman, ''Mariborsko bogoslovje in njegov pomen za rast Mariborske škofije'', v: Zbornik ob 

750-letnici Mariborske škofije 1228–1978, ur. Anton Ožinger (Maribor, 1978), 40–42. 
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no Slovenije). Po oceni Ozne je bilo semenišče "leglo reakcijonarjev", dokaz za 
to naj bi bile med drugim volitve 11. novembra 1945, ki so jih bogoslovci 100 
% abstinirali, "ter z ironijo spremljali teološke profesorje, ki so se jih udeležili".63 

Tudi v lavantinski škofiji so bila načrtovana fizična obračunavanja. Napad 
na mariborskega škofa dr. Držečnika pri Hrastniku 2. septembra 1951 je spo-
dletel, ker je škof pravočasno zvedel, da se nekaj pripravlja, in je šel na birmo z 
Dola pri Hrastniku delno s kolesom in delno peš. Srečno je prišel do cerkve v 
Hrastniku, oblekel župnikov talar in pridigal: "Nekdaj so apostoli prišli med ver-
nike brez vsakega zunanjega sijaja in tako prihaja danes k vam tudi škof." Naro-
čeni napadalci so ustavili avtomobil s škofovim spremstvom in ga kamenjali, 
ker so mislili, da je v njem škof. Škofov tajnik Justin Oberžan je prosil milico za 
zaščito, službujoči miličnik pa je izjavil: "Zoper voljo ljudstva mi ne moremo 
nič." Ko se je za njimi pripeljal avto s svati in je drhal začela tudi tega obmetavati 
s kamenjem, je milica to takoj ustavila. Škof se je pritožil na maršalat.12

Leta 1951 je Občinski ljudski odbor Trbovlje (ObLO) izdal odločbo o izgo-
nu župnika Gorogranca in kaplana Volaska, ker nista podpisala resolucije CMD. 
Ker župnika 20. septembra 1951 ni bilo doma, so v prisotnosti šolskih otrok, ki 
so jih učitelji morali pripeljati pred župnišče, nasilno s tovornim avtom odpe-
ljali le kaplana in ga sredi gozda blizu postaje Jelovec odložili. Župnik se je uma-
knil v Maribor in se dal škofiji na razpolago za čas, ko se je reševala pritožba 
zoper odločbo o izgonu. Poslan je bil v Pišece kot duhovni pomočnik, tam so 
mu najprej odvzeli pristanek Ministrstva za notranje zadeve in mu prepovedal 
vsako javno duhovniško službo, potem pa še bivanje. V Mariboru je bil kratko 
pri frančiškanih, potem pa v župnišče pri Sv. Magdaleni. Po razveljavitvi odloč-
be o izgonu sta se župnik in kaplan 19. novembra vrnila v Trbovlje. Toda že 21. 
novembra 1951 zvečer so v Volaskovo stanovanje vselili neko partijko, župnika 
Gorogranca pa nasilno odpeljali na odprtem kamionu in ga po divji vožnji po 
strmih in razritih cestah v mrazu in dežju skozi Zasavje in Krško pred polnočjo 
sredi gozda postavili na cesto med Starim Logom pri Kočevju in vasjo Smuka. 
To akcijo je organiziral mestni komite Trbovlje. Odvzeli so mu uradno rešitev 
OLO Trbovlje o nezakonitem izgonu, jo raztrgali in mu zagrozili, da se naj ne 
vrne v Trbovlje, če hoče ostati živ: ''Veš, znamo še drugače postopat ... Tu ležijo 
slovenski fantje. Zdaj veš, kaj te čaka.''64

Božje poti so oblast izredno motile, zato je Ministrstvo za notranje zadeve 
junija 1951 izdalo navodilo, da se pomen teh romanj z različnimi ukrepi zmanj-
ša. Ob takih dnevih naj se organizirajo srečelovi, tombole, zabave, športne prire-
ditve in podobno, lahko pa se "organizirajo tudi izgredi in prepiri, zaradi katerih 

63 Griesser Pečar, ''Pomen 'osvoboditve''', 134.
64 Griesser Pečar, Cerkev na zatožni klopi, 643–644.
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bodo morali nastopati organi varnosti in zaradi katerih, če se bodo ponavljali, 
bo potrebno v dotičnem kraju iz razlogov javnega reda in miru prepovedati 
zbiranje ljudi".65 

Primer Ptujska gora: 15. avgusta 1951 je agent provokator zgo daj zjutraj v cer-
kvi na Ptujski gori z nožem laže ranil mladega romarja. Miličniki niso iskali storil-
ca, preiskovali pa so župnišče, uprizorili mučna večdnevna zasliševanja, zaplenili 
denar, ki je bil na menjen obnovi cerkve, prijeli kaplana in tri sestre, župnika več-
krat upravno ka znovali in končno incident zlorabili za to, da so z odločbo Sveta 
za kulturo in prosve to v Ljubljani – podpisal jo je Boris Ziherl – zasegli cerkev ter 
jo spremenili v muzej. Kljub številnim pritožbam župnika, pa tudi škofa Držečni-
ka, je bila cerkev šele maja 1957 ponovno pre dana bogoslužju.66

Oblast je načrtno ovirala birmanje. Do eskalacije je prišlo v ptujskem okra-
ju. Pri Sv. Marjeti je prišlo pred birmo 15. maja 1951 do roparskega napada na 
župnišče, po birmi v Juršincih pa je oblast v okraju birme prepovedala. Škof je 
v pridigi omenil francosko revolucijo in Udba mu je očitala, da je uporabljal 
dvoumne izraze, ki jih ljudstvo lahko tolmači kot obsojanje oblastnih ukrepov. 
Po birmi so jezdeci in kolesarji spremljali škofa do železniške postaje v 14 km 
oddaljeni Ptuj. Na čelu sprevoda je bila zastava brez peterokrake zvezde. Sledi-
la so zasliševanja škofa Držečnika in naročene protestne resolucije iz različnih 
krajev. Duhovniki člani CMD so javno obsodili vikarja namestnika Franca Vese-
liča (Sv. Marko niže Ptuja - Markovci) kot glavnega organizatorja incidentov. 
Udba ga je aretirala in 7. avgusta 1951 je bil obsojen na pet let strogega zapora.67 

Škof Držečnik se je nekajkrat pritožil, tako 11. septembra 1951 na pisarno 
maršala Tita zaradi birme v Hrastniku in zaradi ukinitve rednega bogoslužja na 
Ptujski gori, 17. septembra pa zaradi nekaterih perečih vprašanj (verouk, malo 
semenišče, cerkvene nabirke, oviranje birmanja v obmejnem pasu, duhovniki 
v zaporu, neenako postopanje z duhovniki člani CMD in nečlani, omejevanje 
božičnega praznika v Mariboru) oz. da se zaščiti to, kar je po Ustavi FLRJ in LRS 
katoliški Cerkvi zajamčeno. Po zažigu škofa Vovka pa je 29. januarja 1952 pisal 
jugoslovanskemu notranjemu ministru Rankoviću zaradi ukinitve bogoslužja v 
romarski in župnijski cerkvi na Ptujski gori, o prepovedi opravljanja duhovniške 
službe dušnima pastirjema v Brežicah in nekaterim novomašnikom, o skrunitvi 
verskih znamenj, poljskih križev in kapel ter o kaznovanju številnih duhovni-
kov zaradi verskega pouka mladine v cerkvi. Obrnil se je tudi na podpredsedni-
ka vlade in predsednika zakonodajnega odbora Mošo Pijadeja. Nanizal je vrsto 
dogodkov, ki so bili naperjeni proti Cerkvi, tudi zadevo Gorogranc. Od 22. do 
26. oktobra 1952 je bil Držečnik celo v Beogradu pri notranjem ministru Ale-

65 Prav tam, 663.
66 Kronika Ptujske gore; Griesser Pečar, Cerkev na zatožni klopi, 663–668.
67 Griesser Pečar, Cerkev na zatožni klopi, 692–695.
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ksandru Rankoviću in predsedniku zvezne Verske komisije. V pismu, naslovlje-
nem na Rankovića po obisku, je med drugim navedel nasilje nad Gorograncem 
in prosil za natančno preiskavo.68

Grmič in zamenjava na vodstvu škofije

Še predno sta škofa dopolnila 75 let – ljubljanski nadškof Jože Pogačnik 28. 
septembra 1977 in mariborski škof dr. Maksimilijan Držečnik 5. oktobra 1978 
– je Verska komisija predčasno razpravljala o njuni možni zamenjavi, predvsem 
zaradi zdravstvenih težav. Pogačnikovo zdravje je bilo že nekaj let načeto, mari-
borskemu škofu pa se je stanje zaradi kostnega raka konec leta 1976 poslabša-
lo. Medtem ko je bilo nasledstvo v Ljubljani jasno, saj je bil na to pripravljen dr. 
Alojzij Šuštar, je nasledstvu pomožnega škofa dr. Vekoslava Grmiča nasprotoval 
del mariborske duhovščine, višji kler iz ljubljanske škofije in apostolske admi-
nistrature za Slovensko Primorje, pa tudi jezuiti, ki naj bi po podatkih Verske 
komisije intervenirali v Vatikanu in ga označili kot heretika. Pri Svetem Sede-
žu pa je interveniral tudi splitski nadškof dr. Frane Frantić. Verska komisija je 
budno spremljala dogajanje, zabeležila, da Grmiču nasprotuje izrazito konzer-
vativni del mariborske duhovščine. Med kandidati za lavantinskega škofa naj bi 
bil tudi dr. Maksimilijan Jezernik SJ, rektor slovenskega zavoda Slovenik v Rimu, 
ki je bil med lavantinskimi bogoslovci, ki so po okupaciji pribežali iz Maribora 
v Ljubljano, od tam pa jih je Rožman poslal v Rim na študije.69 Njegovemu ime-
novanju je oblast nasprotovala, kot je nadškofu Pogačniku pri kosilu v ljubljan-
ski škofiji razložil predsednik Verske komisije Stane Kolman. Pogačnik je takoj 
reagiral in rekel, da ta tako ne pride v poštev, ker ga potrebujejo v Rimu in brez 
njegovega dovoljenja ne more prenehati njegova funkcija v Sloveniku. Sicer pa 
je predolgo odsoten iz dežele.70

Mariborski pomožni škof in generalni vikar dr. Vekoslav Grmič, ki se ga je 
držal tudi pridevek ''rdeči škof'' oz. ''socialistični škof'', je bil v stalnih konflik-
tih s cerkvenimi strukturami, zlasti tudi z nadškofom Pogačnikom in škofom 
Jenkom. O Pogačniku je imel Grmič zelo slabo mnenje, na Verski komisiji ga je 
označil za ''konzervativca'', ki 

nima nikakih lastnosti uspešnega voditelja Cerkve. Čeprav je v Jugoslaviji še 
mnogo škofov slabših od njega, predstavlja največjo zavoro pokoncilskemu raz-

68 Prav tam, 691–692; NŠOM, Zapuščina škofa Držečnika.
69 AS 1211, Komisija SR Slovenije za odnose z verskimi skupnostmi, št. 1/1977-6, 14. 1. 1977 (odslej 

KOVS).
70 Prav tam, št. 5/1977-1, 9. 2. 1977. 
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voju Cerkve na Slovenskem.“ Sam pa, „da nenehno doživlja kritike in napade s 
strani slovenskih in jugoslovanskih cerkvenih krogov zaradi svojih pogledov in 
stališč glede sodobne cerkvene fiziognomije in vloge; ker se je na pot ‚iskanja čiste 
resnice‘ zavestno podal, je že vnaprej računal na težave in nasprotovanja in je 
pripravljen riskirati vse, celo svoj sedanji cerkveni položaj za resnico. 71 

V teološkem smislu je bil Grmič zagovornik t. i. teologije socializma, teolo-
gije osvoboditve in intelektualne prenove rimskokatoliške cerkve. Cerkev naj bi 
pri iskanju odgovora na spremenjene razmere v družbi in svetu nasploh nudila 
podporo. Tako je Grmič npr. podprl idejo sodelovanja vernikov in duhovnikov 
v koordinacijskih odborih SZDL.72 

Grmič je aktivno sodeloval z oblastjo. Ocena Verske komisije leta 1969: 

kakor sta dobronamernost in iskrenost dr. Grmiča v vseh njegovih razgovorih 
nesporni in kakor preseneča njegova širina ob zavzemanju stališč do delikatnejših 
vprašanj, tako je po drugi strani očitno, da bodo nakazane kvalitete dr. Grmiča, 
kot sodobnega pokoncilskega predstavnika katoliške cerkve, prišle do izraza pri 
uveljavljanju pravic cerkve glede vseh vprašanj, ko dr. Grmič smatra, da bi morala 
cerkev dobiti več svobode kot doslej. Slovenska Cerkev, predvsem njen mlajši 
kader, to spoznava. Tudi to je razlog Grmičeve popularnosti.73 

Grmič je bil med ustanovitelji in dolgoletni urednik revije za verska vpraša-
nja Znamenje, ki jo je formalno izdajala Mohorjeva družba. Ne samo, da so bila 
v vodstvu revije velika nesoglasja glede uredniške politike, konflikt je leta 1975 
eskaliral tudi v duhovniški vrstah. Ob 30-letnici osvoboditve je izšel članek, ki je 
bil za velik del duhovščine nesprejemljiv, obenem pa so bili prepričani, da je bil 
od oblasti naročen. Grmič je na Verski komisiji 7. avgusta 1975 poudaril, da sta 
s prof. Vodnikom odločena, da vztrajata v obrambi svojih stališč, tudi za ceno 
morebitne odkrite in odločne polarizacije v krogu duhovnikov in laikov, ki se 
zbirajo okoli revije. Grmiču so s strani Cerkve očitali, da se bavi preveč z družbe-
nimi in premalo s pastoralnimi vprašanji. Sam je poudarjal, tudi na predavanjih 
v Tinjah, da mu je osebno socialistični družbeni sistem mnogo bližji od kapita-
lizma in meščanskega liberalizma.74 Komisija za odnose z verskimi skupnostmi 
je v splošni oceni odnosov za obdobje 1972–1975 navedla, da revija Znamenje 
''po svojih prispevkih in po krogu sodelavcev predstavlja določeno opozicijo 
uradnemu cerkvenemu tisku'', čeprav niso bili vsi članki v skladu s pogledi obla-

71 AS 1211, KOVS šk. 111, št. 3/1970-55, 17. 6. 1970.
72 AS 1211, KOVS, št. 25/1975/1, 19. 3. 1975.
73 AS 1211, KOVS, šk. 111 , št. 3/1969-15 (XII)
74 AS 1211, KOVS, št. 5/1975/21, 8. 8. 1975.
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sti na Cerkev in religijo.75 
Na rednem zasedanju jugoslovanske škofovske konference v Zadru 10.–

15. oktobra 1977 škof Držečnik zaradi bolezni ni bil prisoten, bil pa je Grmič. 
Osrednja tema je bila spomenica državam udeleženkam KEVS (Konference o 
varnosti in sodelovanju) v Beogradu, s katero so domačo, predvsem pa sve-
tovno javnost, pa tudi neuvrščene države, nameravali opozoriti na domnev-

75 AS 1211, KOVS, Izhodišča za oceno odnosov med samoupravno socialistično družbo in verskimi sku-
pnostmi ter določitev nekaterih nalog zavestnih socialističnih sil v zvezi s tem, 25. 9. 1975.

Mariborski pomožni 
škof in generalni 
vikar dr. Vekoslav 
Grmič (Nadškofijski 
arhiv Maribor)
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no kršenje človekovih, predvsem pa verskih svoboščin v Jugoslaviji. Zagrebški 
pomožni škof Škvorc je pripravil "Poslanico JŠK vsem vernikom v Jugoslaviji", 
ki so jo pred zasedanjem poslali škofom, vendar so samo trije nanjo odgovorili, 
med njimi menda tudi dr. Jenko, ki se je zavzemal za ostrejšo vsebino. Držečnik 
pisno, ker se zaradi bolezni zasedanja ni mogel udeležiti, Grmič pa ustno, sta 
zastopala stališče, da vsebina poslanice ni odraz stanja RKC v SFRJ, sprožila pa 
bi nepotrebno polemiko in ustvarila vzdušje napetosti v medsebojnih odnosih 
Cerkev-država. Ljubljanski nadškof Pogačnik je predlagal, da se osnutek popra-
vi v smislu Držečnika in Grmiča, zato je JŠK sklenila, naj Grmič in Škvorc pripra-
vita nov osnutek poslanice. Datum, do kdaj naj to opravita, pa ni bil določen, 
končno pa je škofovska konferenca to namero opustila.76

 Mariborski škof Držečnik je 13. maja 1978 umrl na onkološkem inštitutu v 
Ljubljani v 75. letu starosti. Samo štirje od 60-ih lavantinskih škofov so pastiro-
vali nad 30 let, med njimi Držečnik. Po sklepu kapitlja škofije je do imenovanja 
novega ordinarija škofijo vodil pomožni škof dr. Grmič. Po podatkih mini koor-
dinacije so za njega glasovali trije kanoniki, dva pa proti.77 Nuncij je dan pred 
pogrebom govoril z Grmičem o odnosih v vrhu slovenske katoliške cerkve, 
zlasti pa v mariborski škofiji in mu napovedal, da bo kmalu klican v Beograd. 
Iz tega je predsednik KOVS Stane Kolman sklepal, da je od oblasti favoriziran 
pomožni škof Grmič med možnimi kandidati. Nadškof Pogačnik mu je takoj 
vzel vse iluzije, ko je napovedal, da je vprašanje novega ordinarija v mariborski 
škofiji težak problem, ki se bo dolgo reševal. "Pri tem reševanju ne bi smeli ostati 
pasivni," je zapisal Kolman. 

Potrebno je v primerni obliki v Vatikanu povedati, da želimo nadaljevanje 
Držečnikove politike odnosov do naše družbe, do države. Zavzemamo se za to, 
da se uresniči njegova večkrat jasno izrečena želja, naj v prihodnje vodi škofijo 
njegov dolgoletni sodelavec dr. Grmič. Skratka pripravili bi primeren tekst za vel-
eposlanika Sveteta, v katerem bi na določen način dali podporo dr. Grmiču, ven-
dar moramo pri tem paziti, da ga ne kompromitiramo in onemogočimo. Najbrž 
bi bilo dobro reči tudi dr. Pogačniku kot slovenskemu metropolitu, da računamo 
na dr. Grmiča kot prihodnjega mariborskega ordinarija in logično pri tem tudi 
na njegovo podporo Grmičevi kandidaturi kot tudi na podporo ostalih škofov in 
duhovščine.78 

Mini koordinacija je sklenila, da Kolman posreduje zahtevo (Grmič) Sve-

76 AS 1211, KOVS, št. 2/1977-79, 2. 11. 1977; št. 571980-25, 26. 12. 1980. Zapis o razgovoru z Grmičem.
77 Zabeležka mini koordinacije, 2. 6. 1978.
78 AS 1211, KOVS, št. 2/1978-37, 18. 5. 1977 in št. 2/1978-21, junij 1978, Ocena odnosov med samou-

pravno socialistično družbo in verskimi skupnostmi v sedanjem obdobju.
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tetu in da se ta sestane s predstavnikom državnega sekretariata in mu pove, 
da upravičeno pričakujejo, da se bo kontinuiteta Držečnikovega sodelovanja 
nadaljevala, "da RKC najde svoj prostor v družbi samoupravnega socializma. 
Grmiču je Držečnik v teh svojih prizadevanjih popolnoma zaupal, ker je našel 
mostove z oblastjo, Jezernik, ki pa se pojavlja kot naslednik, te kontinuitete ne 
bo zastopal ..."79

Grmič je bil leta 1979 zaradi tega tudi pri papežu. V intervjuju s Slavo Partlič 
je o obisku povedal: 

Na obisku pri papežu sem bil takrat zato, da bi pospešil vprašanje nasledstva mar-
iborske škofije. V tem pogovoru sva res v marsičem ostala vsak na svojem bregu, 
zlasti seveda v pogledih na realni socializem in na takratne razmere v Sloveniji in 
Jugoslaviji. Izhajala sva pač iz različnega okolja, imela različne izkušnje.80 

Po romanju slovenskih duhovnikov v Rim oktobra 1980 je pri Mitji Ribiči-
ču, predsedniku RK SZDL, analiziral novega papeža. "Dr. Grmič ocenjuje papeža 
kot človeka, ki se zelo ukvarja s politiko in v manjši meri s teološkimi vpraša-
nji ... Močno poudarja človeka, človekove pravice in povezanost s papežem, saj 
hoče za vsako ceno ohraniti enotnost Cerkve, kar pomeni šibkost njenih posa-
meznih delov.'' Grmič je imel vtis, "da gre za poskus zaostrovanja, ki ne more 
koristiti slovenskemu narodu".81

Še septembra 1980, malo pred imenovanjem novega mariborskega škofa, 
je ob obisku pri ljubljanskem nadškofu dr. Alojziju Šuštarju predsednik Verske 
komisije Dušan Šinigoj poudaril interes oblasti, da Vatikan dokončno imenu-
je Grmiča za mariborskega škofa, ker že dve leti vodi škofijo tako, "da obstoje 
dobri odnosi med katoliško cerkvijo in družbo". Prosil je nadškofa, da v tem 
smislu v Rimu posreduje. Nadškof o osebi bodočega mariborskega škofa ni dal 
nobene pripombe, rekel je samo, da tudi on želi, da se zadeva kmalu reši, ker bi 
potem imel manj težav.82 

Grmič sam še septembra 1980 ni pričakoval skorajšnjega imenovanja. Raz-
lagal je, da je zavlačevanje taktika, s katero hoče Cerkev doseči, da sam popusti 
in se umakne. Vzrok zavlačevanja pa da je močno nasprotovanje nekaterih cer-
kvenih krogov v Sloveniji zaradi različnih teoloških pogledov med mariborsko 
škofijo in ostalima škofijama ter zaradi "sodelovanja oz. sožitja vodstva mari-
borske škofije s socialistično družbeno ureditvijo". Zato da ga tudi ne čudi pisa-

79 Prav tam, 2. 6. 1978.
80 ''Dr. Vekoslav Grmič: verjamem, da duh veje, koder hoče'', http//www2arnes.si/~gmbiigm2/grmic.

html
81 Ljerka Bizilj, Cerkev v policijskih arhivih (Ljubljana, 1991). 
82 AS 1211, KOVS, št. 5/1980-11. 10. 9. 1980.
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nje v tujih časopisih kot Naša luč (izdajala emigracija), Frankfurter Allgemeine 
Zeitung in Monde.83

Nadškof dr. Alojzij Šuštar in dr. Franc Kramberger sta bila 4. novembra 1980 
pri pronunciju v Beogradu. Dan pozneje je nadškof na škofovskem sestanku v 
Kopru seznanil Grmiča z imenovanjem novega mariborskega škofa dr. Fran-
ca Krambergerja. Škof Kramberger je takoj, ko se je vrnil iz Beograda, poiskal 
Grmiča in ga povabil, da ostane še naprej škofovski vikar, kar je ponovil še dva-

83 AS 1211, KOVS, št. 5/1980-12. 11. 9. 1980.

Predsednik RK SZDL 
Mitja Ribičič (Muzej 
za novejšo zgodovino 
Ljubljana)
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krat v naslednjih dneh,84 vendar je Grmič reagiral prizadeto in se odločil, da 
odstopi z mesta kot pomožni škof in tudi kot ravnatelj mariborskega bogoslov-
nega semenišča. Na Verski komisiji je povedal, da ima sicer dobre stike z novim 
škofom, ki je bil njegov učenec in je pod njegovim mentorstvom doktoriral, 
zato mu je obljubil tudi pomoč v obliki nasvetov, da pa ne gre podcenjevati 
vpliva konzervativnih duhovnikov iz mariborske škofije (Franc Zdolšek, Jožef 
Smej). Tudi ljubljanska nadškofija bo imela večji vpliv.85 Seveda novi škof ni imel 
lahkega stališča, moral je biti zelo previden, saj je Udba v cerkvenih vrstah, tudi 
v škofiji sami, prisilila vrsto duhovnikov, da so z njo sodelovali. Nasprotovali pa 
so mu tudi nekateri Grmičevi pripadniki, tako se je zgodilo, da je škof v dveh 
primerih pred birmo stal pred zaprtimi cerkvenimi vrati. Birmal je kar pred cer-
kvijo.86 

Po Grmičevem mnenju je bilo "imenovanje v Mariboru zmaga emigrantske-
ga krila slovenske duhovščine, posebno ko je nepotrebno navezana na ogabno 
časopisno gonjo, ki so jo v inozemskih časopisih ti krogi – ob podpori neka-
terih krogov doma – vodili v zadnjem času proti njemu". Papežu je poslal pro-
testno pismo, v katerem mu je očital nekorektnost postopka in zaključil, da ta 
ni v skladu s človekovimi pravicami, na katere se vedno sklicuje. Kopijo pisma 
je pokazal na Verski komisiji, poslal pa jo je tudi nunciju in zveznemu sekre-
tariatu za zunanje zadeve. V posebnem ločenem pismu pa je papežu napisal 
svoje mnenje glede odločitve, vendar o vsebini tega na Verski komisiji ni govo-
ril. Zaradi nezadovoljstva in nestrinjanja z Vatikanom se ni udeležil posvetitve 
novega mariborskega škofa 21. decembra v Mariboru. Namestnik predsednika 
Verske komisije Franc Pristovšek je zabeležil, da škof Kramberger v nagovoru v 
cerkvi kot prednike, ki jim dolguje zahvalo, Grmiča ni omenil, samo Slomška 
in Držečnika, na večerji pa je izrazil "obžalovanje, da ni med nami tudi mojega 
učitelja Grmiča''.87

V strogo zaupnem zapisu o razgovoru ljubljanskega nadškofa Šuštarja s 
predsednikom RK SZDL Slovenije Mitjo Ribičičem 12. novembra 1980 o ime-
novanju mariborskega škofa piše, da je Ribičič poudaril, da bi bilo imenovanje 
v redu, "če ne bi bil že toliko let v Mariboru v bistvu Grmič, tako pa ta poseg ne 
pomeni drugega kot koncesijo onim, ki so Grmiča napadali in lagali o njem. To 
pomeni določeno težnjo po spremembi dosedanjih dobrih odnosov." Ribičič 
je imel vtis, da je Šuštar samozavestnejši kot je bil, boji pa se, da ne bi ustvaril 
videza, da je on tisti, ki je "likvidiral" Grmiča.88

84 Nadškof dr. Franc Kramberger 12. 1. 2010. 
85 AS 1211, KOVS, št. 5/1980-19, 17. 11. 1980; št. 5/1980-25, 26. 12. 1980.
86 Nadškof dr. Franc Kramberger, 12. 1. 2010.
87 AS 1211, KOVS, št. 5/1980-19, 17. 11. 1980; št. 5/1980-25, 26. 12. 1980.
88 AS 1211, KOVS, št. 16/1980-3, 13. 11. 1980.
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Imenovanje novega škofa je formalno ugodilo zahtevi oblasti po ureditvi 
položaja, tako piše v poročilu Verske komisije, 

ubrali pa so samostojno, čeprav kompromisno pot. Obsodbe vreden pa je bil post-
opek zamenjave, o kateri so nas obvestili mesec dni po tem, ko je pronuncij po 
navodilih iz Vatikana že sprejel sklepe za zamenjavo. S Krambergerjem bo seveda 
potrebno vzdrževati stike. Njegova izjava Večeru o odnosih z družbo je ugodna, 
potrebno pa bo preprečiti, da bi prišel pod vpliv nam nenaklonjenih cerkvenih 
krogov. Potrebno bo dobro oceniti novo situacijo. Poleg nevarnosti klerikalizma 
se v teh okoliščinah namreč na drugi strani odpira nevarnost sektaštva. Cerkev 
ne more biti politični predstavnik vernikov, afirmirati je potrebno tezo, da gre 
za vsiljena nasprotja med ateisti in verniki, za vsiljeno zastopanje vernikov s 
strani katoliške cerkve ter da problemi cerkve niso problemi vernikov. Te zadeve 
rešujejo in se dogovarjajo o njih skupno z ostalimi občani KO SZDL, saj so prob-
lemi vernikov stvar celotne družbe. V stikih z verskimi skupnostmi je potrebno 
vztrajati pri obstoječi pravni ureditvi. Potrebno je zastaviti vprašanje o motivih 
odpiranja rešenih vprašanj. V zvezi s poskusi prevrednotenja vloge vodstva RKS 
med vojno pa je potrebno jasno povedati, da si ne bomo pomišljali v celoti doku-
mentirano razgaliti te vloge. 89

V poročilu Komisije SR Slovenije za odnose z verskimi skupnostmi je leta 
1985 omenjen pojav "teorija socialistične teologije" naslovnega škofa dr. Veko-
slava Grmiča, ki je v svojih publicističnih in drugih javnih nastopih bil kritičen 
do obstoječe slovenske Cerkve, v kateri pa ni več zavzemal pomembnejših 
funkcij, deloval je samo še kot profesor ljubljanske TF na oddelku v Mariboru.90 
Vodstvo Cerkve se ni strinjalo s stališči, ki jih je podajal v člankih in intervjujih o 
zakonski zvezi, preprečevanju zanositve in splavu, o odnosih Cerkve do družbe, 
odnosih znotraj Katoliške cerkve, mladih in Cerkve. Njegova stališča – teologi-
ja osvoboditve, teologija socializma – pa naj bi po mnenju KOVS (Boris Frlec) 
vzbudila zanimanje, tudi v inozemstvu.91 

Na tečaju na TF o dialogu v Cerkvi je Grmič razložil svoje poglede na dia-
log med teologi in škofi. Ostro ga je napadel župnik v Črnomlju Rudi Koncili-
ja, ga menda označil kot hlapca režima in mu očital, da ne uči pravega nauka. 
Na seji dekanov v Mariboru pa je bilo povedano, da so štirje duhovniki v Rim 
poslali pritožbo zoper način predavanja na mariborskem oddelku TF. Govorili 
so o kvarnem vplivu Grmiča in Rajhmana na bogoslovce, pa tudi o tem, da bi 
začasno, zaradi gradnje prizidka k semenišču, ustavili predavanja na oddelku 

89 AS 1211, KOVS, št. 18/1980-3, 5. 1. 1981. 
90 AS 1211, KOVS, št. 2/1985-25, april 1985.
91 AS 1211, KOVS, št. 18, 5. 3. 1985.
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TF v Mariboru. Grmič je mislil, da se za tem skriva želja po dokončni ukinitvi 
oddelka in odstranitvi njega in Rajhmana, ki bi ju v času gradnje skušali upo-
kojiti. Sklicevali bi se na željo Rima, ki je ustanovitev oddelka odobril, ker je ta 
ocenjeval fakulteto v Ljubljani in Mariboru zaradi nekaterih predavateljev za 
"premalo cerkveno".92 

Oblast je možni ukinitvi oddelka TF v Mariboru nasprotovala. V prostorih 
Izvršnega sveta skupščine mesta Maribor je bil 9. maja 1985 pogovor s škofom 
Krambergerjem. Predsednik KO za odnose med samoupravno družbo in ver-
skimi skupnostmi pri predsedstvu MK SZDL Ivan Gorjup ter predsednik komi-

92 AS 122, KOVS, razgovor s škofom Grmičem 16. 4. 1985.

Mariborski nadškof 
dr. Franc Kramberger 
(Nadškofijski arhiv 
Maribor)



T. Griesser Pečar: Lavantinska škofija v novi Jugoslaviji

460

sije za odnose z verskimi skupnostmi Alfred Voh sta pojasnila, da je oddelek 
pomemben tudi izven cerkvenih krogov, predvsem v kulturnih in drugih kro-
gih, pa "tudi v krogih družbenopolitičnih skupnosti ocenjujemo, da je lahko 
ukinitev oddelka korak nazaj v tisti identiteti škofije, ki je pomembno prispeva-
la k ustvarjanju dobre družbene klime za odnose med cerkvijo in samoupravno 
socialistično družbo ..."93

Škof je odločno zavrnil možnost, da bi bil oddelek v Mariboru ukinjen, pou-
daril pa je, da je fakulteta podrejena Rimu, njeno vodstvo pa je v Ljubljani. Ko 
sta predstavnika oblasti poudarila, da je stališče mariborskega škofa odločujoče 
in je škofov spremljevalec kanonik Zdolšek dodal, da ima škof s fakulteto velike 
težave, je škof pojasnil, da Rim mariborskemu oddelku očita proticerkveni duh. 
Poleg tega pa naj bi imel oddelek premalo slušateljev, le 18. Pritisk iz tujine je bil 
zaradi usmerjenoti zelo močan. Kramberger na pogovoru ni povezoval izgra-
dnje fakultetne avle, katere gradnja se je takrat pravkar začela in kar je bil sicer 
izgovor za začasno prekinitev, z začasnim prenehanjem oddelka. Povedal je, da 
mora zaradi oddelka TF v Mariboru na kongregacijo v Rim skupaj z dekanom 
TF v Ljubljani, prof. dr. Francem Rozmanom.94 

Zaradi majhnega števila študentov (samo dva) v naslednjem študijskem 
letu 4. letnik ni imel več predavanj v Mariboru.95 Fakulteta je bila v krizi, ker je 
bil 26. junija 1980 sprejet nov Zakon o vojaški obveznosti,96 ki je imel za posle-
dico, da so bili na služenje vojaškega roka vpoklicani srednješolci, vključno z 
gojenci srednjih verskih šol, takoj po končani srednji šoli. Ker je služenje trajalo 
15 mesecev (za študente v dveh delih: 12 mesecev pred študijem, 3 meseci po 
dokončanem študiju), se je stanje zboljševalo šele v naslednjem študijskem letu, 
še bolj pa potem, ko je bil leta 1983 spremenjen zakon o vojaški obveznosti. 
Določal je, da se študente pošlje na služenje vojaškega roka tako, da rok poteče 
pred začetkom novega študijskega leta. 97

93 AS 1211, Zabeležka razgovora z mariborskim škofom Krambergerjem, 20. 5. 1985
94 Prav tam.
95 AS 1211, št. 5/1985-10, 18. 7. 1985 in št. 5/1985-13, 16. 10. 1985. 
96 Uradni list SFRJ, št. 36/80, 1169-1182.
97 Uradni list SFRJ, št 70/83, 1213-1215.
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Tamara Griesser Pečar

LAVANTINE DIOCESE IN THE NEW YUGOSLAVIA

SUMMARY

In 1962 the Holy See renamed the Lavantine diocese as the Maribor Lavan-
tine diocese. After the war the bishop of Maribor once more administered 
the three Seckau parishes and the 13 parishes of the Diocese Gurk. In 1946, 
after the Vicar General Ivan Jerič was arrested, the parishes in Prekmurje also 
fell under the administration of the Diocese Maribor. After Tomažič died, Dr 
Maksimilijan Držečnik was appointed as his successor. By the ordinance of the 
Holy See the borders of the Maribor diocese corresponded to the state’s border, 
except where the Maribor diocese bordered on the Zagreb Archbishopric. A 
part of the parish in Razkrižje by Ljutomer, which was on the territory of the 
Socialist Republic of Slovenia, belonged to the Zagreb diocese, whereas two 
settlements in Haloze, which were on the territory of the Socialist Republic of 
Croatia, belonged to the Diocese Maribor. After the foundation of the Ljubljana 
Metropolis in 1968, the Maribor diocese was incorporated in it. In the same 
year the diocese welcomed the Theological Seminary and the Theological Fac-
ulty in Ljubljana opened a department for a three year study course. In 1962 the 
diocesan procedure for the beatification of the bishop Anton Martin Slomšek 
was brought to a close. On 8 October the 750th anniversary of the diocese took 
place. On the eve of the anniversary the mortal remains of Bishop Anton Martin 
Slomšek were transferred from the Franciscan Church to the Cathedral.

On 20 September 1945 the Yugoslav bishops signed a memorandum which 
condemned the measures of the authorities against religion and the Church. 
Tito understood this as ''some kind of official declaration of war''. The signa-
tories of the pastoral letter were the Lavantine Bishop Dr. Ivan Tomažič, the 
Vicar General in the Diocese Ljubljana Anton Vovk and the Vicar General in 
Prekmurje Ivan Jerič. 

After the war ''the power of the people'' thwarted the charitable and ped-
agogical services of the Church institutions, the Church press, processions, 
confirmations, the collection of alms, lessons in religion, and pilgrimages (Ptu-
jska gora). Moreover, numerous criminal procedures were staged, administra-
tive penalties were imposed on many priests and monks as well as on bish-
ops, Church property was confiscated and it was demanded, in Slovenia only, 
that the priests who were absent from their posts during the occupation (even 
the ones who were banished or imprisoned in concentration camps) need to 
obtain a consent from the ministry in order to be allowed to perform pasto-
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ral service. The appointments of assistant bishops in Maribor and Ljubljana in 
1946 were not recognised by the authorities. On behalf of his priests Bishop 
Držečnik incessantly made appeals to the Presidency of the Slovene govern-
ment, he even made appeals to the Minister of Internal Affairs Ranković in Bel-
grade. The authorities planned an attack on Držečnik during the confirmation 
in Hrastnik in 1951. With the help of Udba the Cyril Method Society was found-
ed in order to split the Church. The Maribor and the Ljubljana Ordinaries took 
a negative position in relation to the Cyril Method Society.

When Bishop Držečnik died in 1978, the leadership of the Church, and a 
majority of priests disagreed with the theological standpoint (''theory of the 
socialist theology'') of the Assistant Bishop Dr. Vekoslav Grmič and heavily 
opposed his succession. It took more than two years, before the new ordinary, 
Dr. Franc Kramberger, was appointed. In 1983 Dr. Jožef Smej was appointed as 
assistant bishop.
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UDK 27-772(497.4-18)(091)
1.01 Izvirni znanstveni članek

Mariborsko-lavantinska škofija
 v samostojni Sloveniji 

– mati novih cerkva

Bogdan Kolar
Dr., redni profesor

Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta
Poljanska 4, SI – 1000 Ljubljana

e-mail: bogdan.kolar@teof.uni-lj.si

Izvleček:
Prispevek predstavlja najpomembnejše zgodovinske trenutke, v katerih se je 
škofijski sedež v Mariboru izkazal kot pomembno cerkveno središče. V prete-
klosti je bilo sicer več poskusov, da bi bila v tem delu slovenskega ozemlja usta-
novljena še kakšna škofija, a niso uspeli. Po daljšem obdobju urejanja njenih 
meja, kar je bilo predvsem posledica velikih političnih sprememb, ki jih je v 19. 
in 20. stoletju doživljal ta del slovenskega etničnega ozemlja, je škofija Maribor 
postala tako pomembna cerkvena ustanova, da sta na njenem ozemlju nastali 
dve novi škofiji. Za mariborsko-lavantinsko škofijo je bilo prelomno leto 2006. 
Hkrati z začetkom dveh novih cerkvenih enot je bil Maribor povzdignjen v se-
dež metropolije, njen voditelj pa v metropolita, in središče cerkvene pokrajine.

Ključne besede: 
Slovenija, metropolija, škofija Maribor, škofija Celje, škofija Murska Sobota.

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 10 (2010), št. 2–3, str.463–488, 56 cit., 5 slik 
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Svojevrstno pričevalno znamenje življenjske moči kakšne cerkvene ustanove 
je tudi v tem, da v njenem okviru nastajajo nove. Te so sad prizadevanja ljudi, ki 
sestavljajo tisto cerkveno občestvo, zgodovinskega trenutka in ugodnih zgo-
dovinskih okoliščin, povezanosti skupnosti z Bogom in zavedanja lastne odgo-
vornosti. S takim dogodkom je najbolj zgovorno potrjeno opravljanje njenega 
zgodovinskega in odrešenjskega poslanstva, ki je vpeto v celovit odrešenjski 
zgodovinski načrt. Ko gledamo na zgodovinsko pot škofije, ki se je ob ustano-
vitvi imenovala lavantinska, se nato preimenovala v mariborsko-lavantinsko in 
slednjič dosegla naslov metropolije ali cerkvene pokrajine, lahko v tem vidimo 
znamenja njene rasti in prilaganja, zato da bi svoje poslanstvo bolj učinkovito 
opravljala. Kakor je bila razgibana njena zgodovina, predvsem začetki in pre-
lomni dogodki ob velikih duhovnih gibanjih, tako je bilo z izjemnimi dogodki 
zaznamovano njeno dozorevanje v novo cerkveno pokrajino. Njeni voditelji, 
sprva res podrejeni močnemu voditelju metropolije zunaj slovenskega etnič-
nega prostora in pri opravljanju svojih nalog močno odvisni od njega, so v teku 
stoletij izoblikovali lik voditelja krajevne Cerkve, ki je ohranila lastno identi-
teto, članstvo v cerkvenih občestvih in z rastjo števila prebivalstva večala svoj 
obseg. Stoletni utrip njene zgodovine so pomembno sooblikovale politične, 
gospodarske in kulturne razmere, ki so v tako od časa odvisni ustanovi, kot je 
Cerkev, vselej odločilen dejavnik. Njena umestitev na meji med germanskim, 
slovanskim in madžarskim svetom ji je dajala poseben pečat in v marsičem 
vplivala na razvoj dogodkov. 

Metropolitanska pripadnost

Ob ustanovitvi je bil škofijski sedež v Št. Andražu na ozemlju obsežne metro-
polije Salzburg, ki ji je ta naslov pripadel leta 798, potem ko je že stoletje opra-
vljala svojo odrešenjsko nalogo.1 Ustanova sv. Ruperta je bila mati mnogih cer-
kva, saj so se na njenem področju razvile številne nove cerkvene skupnosti, za 
večino katerih bi lahko rekli, da so nastale kot rezultat rasti Cerkve in njene 
življenjske moči, širjenja evangelija in sposobnosti njenih voditeljev, da so se 
prilagajali novim razmeram in potrebam. Tesna prepletenost med političnimi 
in cerkvenimi strukturami, ki se je pokazala tudi ob vsaki spremembi cerkvene 
organiziranosti, je v prelomnih zgodovinskih dogodkih neredko imela odlo-
čilni pomen. Salzburška metropolija je bila v zgodovini med najbolj ugledni-

1 Prim. 1200 Jahre Erzbistum Salzburg : Dom und Geschichte. Festschrift (Salzburg, 1998); 1200 Jahre 
Erzbistum Salzburg. Die älteste Metropole im deutschen Sprachraum : Beiträge des Internationalen 
Kongresses in Salzburg vom 11. bis 13. Juni 1998, hg. von H. Dopsch, P. F. Kramml, A. S. Weiß (Salzburg, 
1999). 



465

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

mi, ''najstarejša metropolija v nemškem prostoru'', njeni predstojniki pa temu 
ustrezno tudi pomembni cerkveni in državni knezi. Njen obseg in pomen se 
je v teku stoletij le še večal.2 Tudi ko so bile na njenem ozemlju ustanovljene 
nove škofije, so bile te tesno vpete v organsko celoto metropolije, predvsem kar 
zadeva pomen voditeljev teh škofij. Neredko so bili le namestniki metropolitov 
na njim zaupanih področjih in z omejenimi pristojnostmi. Takšen pristop je 
veljal tudi na začetku 13. stoletja, ko je bila ob drugih dveh (Chiemsee, Seggau) 
ustanovljena tudi škofija s sedežem v Št. Andražu (nič drugače ni bilo konec 11. 
stoletja, ko je bila ustanovljena škofija Gurk). Njeni voditelji, ki so sicer izšli iz 
dvornih sodelavcev salzburškega metropolita, so imeli zelo jasno opredeljeno 
in omejeno mesto. Njihove pristojnosti so sproti določali salzburški metropoli-
ti, ki so budno skrbeli, da si voditelji novih škofij ne bi pridobili prevelike samo-
stojnosti.3 Ozemlje onstran Mure, ki je v zgodovini pripadalo škofijama v Györu 
in Zagrebu, je po ustanovitvi škofije Szombathely leta 1777 v celoti prišlo pod 
oblast metropolita v Esztergonu na Madžarskem.

Salzburški metropolit je ohranil svoje pristojnosti nad lavantinskimi škofi 
vse do konca habsburške monarhije, do konca avstrijske države, v okviru katere 
je bila katoliška Cerkev organizirana v dveh metropolijah (poleg Salzburga še 
Dunaj). Ko se je pokazalo, da bodo meje, začrtane po prvi svetovni vojni, ostale, 
se je tudi Sveti sedež odločil, da preuredi organizacijske strukture. Leta 1924 je 
bilo odločeno, da bo prenehala več kot tisočletna oblast salzburškega metropo-
lita nad škofom, ki si je medtem našel prostor v mestu ob Dravi.4 Sveti sedež je 
dokument o izločitvi lavantinske škofije izpod oblasti salzburškega metropoli-
ta izdal 1. maja 1924; z istim dekretom je lavantinsko škofijo podredil neposre-
dno sebi. Tako pripada dr. Mihaelu Napotniku (škof 1889−1922) čast, da je bil 
zadnji lavantinski škof, ki ga je salzburški metropolit izbral, imenoval in posve-
til. Dejstvo, da je bila lavantinska škofija takrat podrejena neposredno Svetemu 
sedežu, je pomenilo, da je to začasna rešitev in bo v bližnji prihodnosti vzpo-
stavljena drugačna cerkvena organiziranost. V urejanju odnosov med novona-
stalo južnoslovansko državo in Cerkvijo, kar se je začelo na začetku dvajsetih 

2 Celovit pregled metropolitanske pristojnosti nad slovenskim prostorom nudi France M. Dolinar, 
Slovenska cerkvena pokrajina (Acta ecclesiastica Sloveniae, 11) (Ljubljana, 1989) (dalje: Dolinar, 
Slovenska cerkvena pokrajina). Prim. tudi France M. Dolinar, ''Zgodovina slovenske metropolije'', 
v: Tvoja in moja Cerkev, ur. Drago Klemenčič (Ljubljana, 1982), 11−21; Maks Miklavčič, ''V katere 
metropolije smo spadali v preteklosti'', Družina 18 (1969), št. 1, 3, 7; Stanislav Lenič, ''Ob dvajsetletnici 
slovenske cerkvene pokrajine – metropolije'', Cerkev v sedanjem svetu 23 (1989), 20–21. 

3 O problemih, povezanih z omejenimi pristojnostmi in nedorečeno škofijsko mejo, s katerimi so se 
srečevali prvi lavantinski škofje prim. številne listine, ki jih je izdal Anton Ožinger, Listine Lavantinske 
škofije v Pokrajinskem arhivu v Mariboru (Maribor, 1989). 

4 Prim. Heinz Dopsch, ''Der Primas im Purpur. Eigenbistümer, Legatenwürde und Primat der Erzbischöfe 
von Salzburg'', v: 1200 Jahre Erzbistum Salzburg : Die älteste Metropole im deutschen Sprachraum 
(Salzburg, 1998), 131–155.
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let 20. stoletja, končalo pa (neuspešno) sredi tridesetih let, je bilo predvideno, 
da bo za slovenski prostor ustanovljena ljubljanska metropolija, ki ji bo kot 
sufragan priključena škofija s sedežem v Mariboru. Kot se spodobi ob takšnih 
odločitvah, se v lavantinski škofiji niso vsi strinjali, da bi prišli pod metropoli-
tansko oblast ljubljanskega škofa. Objektivne okoliščine so pripomogle, da se 
to ni zgodilo. Konkordat, ki je sicer bil podpisan, ni bil ratificiran in ni nikoli 
stopil v veljavo. Tako je vprašanje vključitve lavantinske škofije v širše cerkvene 
strukture ostalo odprto vse do časa po 2. vatikanskem cerkvenem zboru. Leta 
1962 je bila narejena prva sprememba, tokrat pri imenovanju škofije − od tedaj 
dalje se je imenovala mariborsko-lavantinska (lat. Mariborensis-Lavantina), kar 
je ustrezalo obema vidikoma časovne in krajevne umestitve škofijskega sedeža, 
to je zgodovini in sedanjosti.5 Ko se je sredi šestdesetih let 20. stoletja ponovno 
začelo govoriti o reorganiziranju katoliške skupnosti na Slovenskem, so se spet 
javljali glasovi, ki so takšnim predvidevanjem nasprotovali. Ko je bila leta 1961 
ljubljanska škofija ob praznovanju 500-letnice povzdignjena v nadškofijo, je 
kazalo, da bo prej ali slej postala metropolija. To se je z odločitvijo papeža Pavla 
VI. tudi zgodilo, ko je leta 1968 ustanovil cerkveno pokrajino z imenom Lju-
bljanska.6 Kot sufraganska škofija ji je bila takoj dodeljena mariborsko-lavantin-
ska, leta 1977, po dokončni ureditvi meja med Italijo in Jugoslavijo z osimskimi 
sporazumi pa še ponovno vzpostavljena samostojna koprska škofija. Takrat je 
papež Pavel VI. z bulo Prioribus saeculi določil, ''da se vse meje cerkvenih enot 
uskladijo z mejami Republike Italije in Republike Jugoslavije, v tej državi pa naj 
se škofijske meje krijejo z mejami Republike Hrvaške in Slovenije''. V isti buli, ki 
je bila izdana ''v Rimu pri svetem Petru'' dne 17. oktobra 1977, je papež Pavel VI. 
dodal: ''Koprsko škofijo naposled ločujemo od goriške cerkvene province ter 
jo podrejamo ljubljanski.''7 Za uradno izvedbo sprememb sta bila pooblaščena 
nadškof Michele Cecchini, apostolski pronuncij v Jugoslaviji, in nadškof Pietro 
Cocolin, voditelj goriške nadškofije. 

Poskusi reorganiziranja

V 20. stoletju je prišlo do več poskusov, da bi bila cerkvena skupnost na tleh 
mariborsko-lavantinske škofije bolj ustrezno organizirana in prilagojena potre-

5 Anton Ožinger, ''Zgodovina Mariborske škofije'', v: Tvoja in moja Cerkev, ur. Drago Klemenčič 
(Ljubljana, 1982). 95. 

6 Papež Pavel VI. je bulo z naslovom Quisquis cum animo izdal dne 22. decembra 1968, uradno je bila 
nova metropolija razglašena 19. marca 1969. 

7 Izvirno besedilo bule je bilo objavljeno v uradnem glasilu Svetega sedeža Acta Apostolicae sedis 69 
(1977) 689−691 ter v: Okrožnica škofije Koper 1(1978) 1−2, prevod 2−3. Prim. Dolinar, Slovenska 
cerkvena pokrajina, 216−217 (latinsko besedilo), 218−219 (slovenski prevod). 
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bam svojih članov. To se je pokazalo takoj po končani prvi svetovni vojni, ko 
je novonastali državi pripadlo ozemlje Prekmurja. Pokrajina je kazala takšne 
izvirne poteze v vseh pogledih, da bi ji tudi na cerkvenem področju lahko pri-
padla večja samostojnost. To je takoj uvidel ljubljanski škof mons. Anton Bona-
ventura Jeglič, ki je imel pomembne zasluge, da je do ustanovitve nove države 
sploh prišlo in je imel hkrati vpogled v širše dogajanje, ki je spremljalo začet-
ke konsolidiranja nove državne tvorbe. Pri tem mislimo predvsem na njegovo 
razumevanje odnosov med državno in cerkveno oblastjo, med pristojnostmi 
na cerkvenem področju, ki so nekoč pripadale avstrijskemu cesarju, ter okvi-
rom, ki jih je za to področje postavljala cerkvena zakonodaja, kodificirana v 
Zakoniku cerkvenega prava iz leta 1917. Ta je stopil v veljavo naslednje leto. Če 
je namreč monarh v Beogradu na svojo vlogo gledal kot na nadaljevanje tistih 
pristojnosti, ki so pred tem pripadale cesarju, je škof Jeglič zelo zgodaj dal jasno 
vedeti, da temu ni tako in ni bilo pri tem nobenega samo po sebi umevnega 
prenosa pristojnosti.8 

O samostojni organiziranosti katoliške skupnosti v Prekmurju se je govori-
lo že okoli leta 1900. Takšne ambicije so pripisovali uglednemu voditelju pre-
kmurskih Slovencev dr. Frančišku Ivanocyju, ki so ga imenovali kar 'slovenski 
škof'.9 Predvsem madžaronski krogi so mu očitali, da se je imel za 'slovenskega 
škofa' in da je želel Prekmurje ločiti od matične škofije Szombathely. Po njego-
vi smrti leta 1913 se je pokazalo, da med njegovimi učenci ni bilo nikogar, ki 
bi imel takšno avtoriteto in ugled, da bi na njem lahko gradili novo cerkveno 
upravno enoto.10 Ko je bila z mednarodno politično pogodbo v Trianonu 4. 
junija 1920 začrtana madžarsko-jugoslovanska meja, je ostalo odprto vpraša-
nje cerkvene organizacije, to je pripadnost dekanij Murska Sobota in Lendava 
novi škofiji. Razumljivo je bilo prizadevanje, da bi to področje še naprej pri-
padalo sombotelski škofiji, za kar se je predvsem zavzemal tamkajšnji škof dr. 
Janos Mikes in je za uresničevanje svojih želja pritegnil soboškega župnika in 
dekana Janoša Slepca. Težko si je bilo predstavljati, da bi Sveti sedež pristal na 
stališče, da se škofijske meje ne ujemajo z državnimi. Enako težko bi bilo pred-
videvati, da bi na takšno merilo pristala nova država Kraljevina Srbov, Hrvatov 
in Slovencev. Prelomni zgodovinski dogodki so nudili ugodne okoliščine, da bi 
nastala samostojna škofija. Žal v duhovniških vrstah to ni bilo enotno mnenje, 

8 Prim. France Martin Dolinar, ''Jeglič in cerkvenopolitična vprašanja po letu 1918'', v: Jegličev simpozij 
v Rimu, ur. Edo Škulj (Celje, 1991), 303−331.

9 Prim. Vinko Škafar, ''Prizadevanje za škofijo po prvi svetovni vojni'', v: Škofija Murska Sobota 2006 : 
Zgodovinski oris krščanstva v Pomurju. Almanah ob ustanovitvi škofije Murska Sobota, ur. Stanislav 
Zver in Franc Kuzmič (Murska Sobota, 2006), 92 (dalje: Škafar, ''Prizadevanje za škofijo po prvi sve-
tovni vojni''). 

10 Prim. Jože Smej, ''Ivanocyjeva življenjska pot'' v: Ivanocyjev simpozij v Rimu, ur. Vilko Novak (Rim, 
1985), 15−23. 
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saj se je, kot ugotavlja V. Škafar, med duhovniki, ki so pripadali Ivanocyjevemu 
pastoralnemu krogu, ''začelo krhati bratsko pastoralno delo''.11 To pa vsekakor 
ni prispevalo k iskanju najboljše rešitve. 

Po skoraj dveh letih, odkar se je končala svetovna vojna, so se začele kazati 
dokončne rešitve ne le na političnem področju, kjer je bila meja med dvema 
državama že določena, temveč tudi na cerkvenem. Za to je pomembno pismo, 
ki ga je ljubljanski škof mons. A. B. Jeglič 14. aprila 1921 pisal Jožefu Kleklu st. 
in ga v njem povabil, da bi posredoval predloge o prihodnji cerkveni ureditvi 
obeh dekanij, kjer sta do tedaj cerkveno oblast opravljala generalna vikarja 
somboteljskega škofa. Jeglič je od Klekla pričakoval odgovor na dva predloga: 

Mogoče je dvoje: a/ Prekmurje se združi z lavantinsko škofijo, ako pri vas tako 
mislite, mogel bi se kot apostolski upravitelj priporočati lavantinski škof, b/ 
Prekmurje postane lastna škofija. Ker bi bila samo po sebi premajhna, se ji od 
Lavantinske škofije doda Ljutomer in njegova okolica, ki po položaju in značaju 
gravitirata Prekmurju. V tem slučaju bi morali navesti ime enega duhovnika, ki 
bi bil za upravitelja najbolj sposoben, pa bi ga ljudstvo in duhovniki najbolj radi 
sprejeli.12 

Klekl je povabil duhovnike, da bi mu poslali predloge, vendar teh ni dobil. 
Zato je Jegliču tudi odgovoril v tem smislu. Tudi osebna srečanja z novim nun-
cijem v Beogradu nadškofom mons. Hermenegildom Pellegrinettijem in Kle-
klovo posredovanje pri nekaterih duhovnikih, o čemer piše Klekl v svojih spo-
minih, niso prinesla sadov oz. ustreznejših rešitev. Kljub temu je bilo vprašanje 
cerkvene pripadnosti Prekmurja večkrat tema pogovorov duhovnikov. Ohra-
njeno je poročilo o srečanju duhovnikov Ivanocyjevega kroga v Bogojini 16. 
avgusta 1923, ki ga je Klekl ml. zapisal v kroniko dolenske župnije: ''Govori se, 
da se Prekmurje odtrga od sombotelske škofije in se pridruži Mariboru. Za pre-
hod bi ostal samo vikariat. Tako smo se pogovorili 16. avgusta 1923 na sestanku 
v Bogojini. Bili so tam: Baša, stric (Klekl st.) in jaz. Baša bi prevzel čast vikarja.''13 
Ker se je čas že iztekal, za ustanovitev prehodnega vikariata ni bilo možnosti. Že 
1. novembra 1923 je namreč apostolska nunciatura v Beogradu izdala odlok, 
s katerim je določila, da je bilo Prekmurje priključeno oblasti lavantinskega 
škofa kot apostolska administratura, dokler ne bo vprašanje dokončno rešeno 
s konkordatom. Lavantinski škof mons. Andrej Karlin je vodstvo administratu-

11 Škafar, ''Prizadevanje za škofijo po prvi svetovni vojni'', 94. 
12 Prav tam, 96.
13 Prav tam, 97−98. 
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re prevzel 1. decembra 1923.14 Ker konkordat ni bil ratificiran, je začasna rešitev 
ostala vse do druge svetovne vojne, ko je bilo Prekmurje ponovno priključeno 
sombotelski škofiji. Tako je bila lavantinska škofija s svojimi pristojnostmi po 
prvi svetovni vojni še enkrat povečana; pred tem je namreč že pridobila nova 
ozemlja na Koroškem. V Prekmurju sta ji bili pridruženi dve dekaniji: Lendava s 
šestimi župnijami in 36.484 prebivalci, ter Murska Sobota z dvanajstimi župni-
jami oz. 29.740 prebivalci. Postali sta del naddekanata Maribor levi breg Drave. 
Lahko pa rečemo, da je Prekmurje s tem zapravilo zgodovinsko priložnost, da 
bi vsaj na cerkvenem področju uresničili večjo mero samostojnosti. Napetosti, 
do katerih je prihajalo med prekmursko duhovščino ter med njo in lavantin-
skim škofom v obeh desetletjih med dvema svetovnima vojnama, so kazale, da 
je začasna rešitev prinesla tudi nova vprašanja in da s takšno rešitvijo niso bili 
vsi zadovoljni. Gotovo pri tem ne gre zanemariti vplivov, ki so v Prekmurje pri-
hajali z madžarske strani, kjer so še posebej računali z začasnostjo takšne reši-
tve in so se pripravljali na ponovno priključitev prekmurskih župnij sombotel-
ski škofiji. Neredko je bilo povod za nezadovoljstvo prekmurskih duhovnikov 
ravnanje lavantinskega škofa in osrednjih slovenskih oblasti, o čemer govori V. 
Škafar v svojem prispevku.15 Svoje ugotovitve je povzel z besedami: 

Pridružitev Prekmurja k mariborski škofiji je vsekakor pozitivno prispevala h 
globlji integraciji prekmurskega ozemlja in življa z matičnim delom Slovenije in 
pomagala k povezovanju Prekmurcev na cerkveni in družbeni ravni z drugimi 
Slovenci, predvsem pa s Prleki, ki so po svojih odličnih predstavnikih (Francu 
Kovačiču in predvsem po Matiji Slaviču) v odločilnem trenutku prispevali, da se 
je Prekmurje pridružilo Sloveniji oziroma takrat k Jugoslaviji.16

V času druge svetovne vojne je bilo Prekmurje ponovno priključeno som-
botelski škofiji. Ob koncu vojne so lavantinski škofje spet prevzeli apostolsko 
administracijo Prekmurja. Do leta 1949 je bil apostolski administrator škof 
mons. Ivan Jožef Tomažič (vodja škofije od leta 1933), sledil mu je lavantin-
ski škof mons. Maksimilijan Držečnik, ki je doživel trajnejšo rešitev cerkveno-
upravne ureditve Prekmurja. Z odločbo Svetega sedeža je namreč 9. junija 1964 

14 Prim. Franc Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije (1228−1928): Ob 700-letnici njene ustanovitve 
(Maribor, 1928), 430; Viljem Pangerl, ''Karlin in zaokrožitev Lavantinske škofije'', v: Karlinov simpozij 
v Rimu, ur. Edo Škulj (Celje, 1996), 179−184. 

15 Prim. Škafar, ''Prizadevanje za škofijo po prvi svetovni vojni'', 88−107. 
16 Prav tam, 107; prim. Ivan Zelko, ''Ivanocyjev pomen za slovensko narodno zavest v Prekmurju'', v: 

Ivanocyjev simpozij v Rimu, ur. Vilko Novak (Rim, 1985), 67−75. 
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Prekmurje postalo sestavni del mariborsko-lavantinske škofije.17 Meja škofije se 
je spremenila le še takrat, ko je škof v Mariboru postal apostolski administrator 
župnije Razkrižje. Ko govorimo o Prekmurju, seveda ne moremo govoriti o t. i. 
Slomškovi dediščini, saj to področje ni bilo vključeno v preurejanje škofijskih 
meja in dogovarjanje s sosednjimi škofi, kar je moral opraviti škof Slomšek v 
okviru prenosa škofijskega sedeža v Maribor in ustvarjanja pogojev za etnično 
bolj enotno škofijo. 

O več poskusih za obnovitev antične škofije v Celju je v zgodovini mogoče 
govoriti tudi za celjsko področje. Celotno področje, ki je bilo leta 2006 vključe-
no v novo škofijo Celje, je v preteklosti imelo zelo razgibano cerkveno organi-
ziranost in je pripadalo različnim višjim cerkvenim strukturam. Po letu 811 je 
bilo celotno področje južno od Drave, to pomeni vse ozemlje današnje celjske 
škofije, sestavni del obsežnega oglejskega patriarhata in je v veliki meri tako 
ostalo vse do njegove ukinitve. Le v manjši meri je prišlo do spremembe v 15. 
stoletju, ko je bila ustanovljena ljubljanska škofija in ji je pripadel del ozemlja, 
ki danes sestavlja škofijo s sedežem v Celju. V 18. stoletju je po ukinitvi patri-
arhata njegovo področje postalo sestavni del novoustanovljene nadškofije v 
Gorici. Tako je ostalo do sprememb konec 18. stoletja, ko so bile škofijske meje 
reorganizirane v skladu z merili razsvetljenih vladarjev. Leta 1787 je lavantinska 
škofija dobila novo ozemlje, reorganizirane meje, njen sedež pa je bil še naprej 
na njenem robu. Med predlogi, kam bi lahko prenesli njen sedež, je bilo tudi 
Celje, vendar do tako pomembne odločitve ni prišlo. Celje kot možno središče 
prenovljene lavantinske škofije se je večkrat omenjalo tudi v naslednjih dese-
tletjih. V mislih ga je imel škof Anton Martin Slomšek, ki se je nazadnje iz znanih 
razlogov odločil za prenos škofijskega sedeža v Maribor. 

V visokem in poznem srednjem veku, v obdobju reform ter na začet-
ku novega veka so imeli pri organiziranju cerkvenega življenja pomembno 
mesto arhidiakoni, ki so jih na slovenskem ozemlju ustanavljali tako salzbur-
ški metropoliti kot oglejski patriarhi. Med slednjimi je bil na osrednjem mestu 
savinjski arhidiakonat, ki je obsegal velik del povodja Savinje in Hudinje, nje-
gov sedež pa je daljša obdobja bil prav v Celju. Arhidiakoni so opravljali velik 
del nalog, ki bi jih sicer morali patriarhi, zato so pomembno zaznamovali ver-
ske razmere med Slovenci. Bolje poznan poskus ustanovitve škofije na tem 
področju sodi na začetek 13. stoletja, ko je dal pobudo za ustanovitev škofije 
v Gornjem Gradu oglejski patriarh Bertold (1218−1251). Predlog je predstavil 
papežu Gregorju IX. (1227−1241). Po doslej znanih ugotovitvah ta predlogu ni 
nasprotoval, vendar je kot skrben gospodar želel zagotoviti, da bi nova škofija 

17 Prim. Jože Smej, ''Organiziranost Cerkve v Prekmurju od 1900 do ustanovitve murskosoboške škofije'', 
v: Škofija Murska Sobota : Zgodovinski oris krščanstva v Pomurju. Almanah ob ustanovitvi škofije 
Murska Sobota, ur. Stanislav Zver in Kuzmič Franc (Murska Sobota, 2006), 68.
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imela zadosti sredstev za redno poslovanje in vzdrževanje škofa in njegovih 
sodelavcev.18 Zato je aprila 1237 naročil novigrajskemu in tržaškemu škofu, 
da sta raziskala okoliščine, ki jih je za ustanovitev škofije predstavil patriarh. 
Očitno je pri preverjanju prišlo do zapletov in vprašanj, zato ideja patriarha 
Bertolda ni bila uresničena.19 Samo ugibamo lahko, kakšen pomen bi za verske 
in kulturne razmere imelo dejstvo, da bi bila v središču slovenskega etničnega 
prostora ustanovljena pomembna cerkvena ustanova. Seveda bi nova škofija 
ne imela nič skupnega z antično škofijo v Celeji in bi težko govorili o njeni 
ponovni vzpostavitvi. 

Kot pomemben del prenovitvenega dogajanja v katoliški Cerkvi po tri-
dentinskem cerkvenem zboru vidimo reorganiziranje in postavljanje novih 
cerkvenih struktur. Po sodbi vodstva Cerkve je cerkvena organizacija morala 
ustrezati novim načrtom za prenovo na notranje cerkvenem področju in za 
vzpostavljanje novih razmerij do cerkvene organizacije, ki so jo postavile pro-
testantske skupnosti. Zato je že leta 1576, le dobrih deset let po koncu koncila 
(ta se je zaključil leta 1563), goriški duhovnik Hieronim Kata predlagal nad-
vojvodu Karlu, da bi ustanovil tri nove škofije, ki bi postale središče katoliške 
prenove. Njihovi sedeži naj bi bili v Beljaku, Celju in Gorici. Bil je prepričan, da 
je Celje z lepo cerkvijo in bogato župnijo primeren kraj za središče nove škofi-
je. Za njeno vzdrževanje bi lahko uporabljali dohodke žičke in pleterske kartu-
zije, ki sta zaradi neurejenih razmer životarili oz. bili pred ukinitvijo (''v Celi je 
lepa cerkev ino bogata fara; grad nekdanjih grofov, ki se že podira, se lahko za 
škofovo staniše popravi, za vžitek naj pa škof dobavla dohodke Zajckloštra ino 
pleterškega samostana'').20 Čeprav je nadvojvoda Karel imel vse pristojnosti, 
da je lahko ustanavljal in ukinjal škofije, do takšne odločitve ni prišlo. Ponov-
no se lahko vprašamo, kakšen bi bil razvoj cerkvenih razmer na slovenskem 
ozemlju, če bi takrat bile ustanovljene kar tri nove škofije, ki bi v svoje roke 
prevzele urejanje razmer ter bi sodelovale pri uveljavljanju augsburškega ver-
skega načela. 

Do pobud za reorganizacijo cerkvenih struktur na tleh lavantinske škofije 
in v slovenskem prostoru sploh je prihajalo tudi v času po drugi svetovni vojni, 
vendar so (zaenkrat) o tem na voljo le drobci informacij. Po pričevanju, ki ga 
je objavil M. Jezernik, naj bi do resne pobude za ustanovitev novih škofij na 
Slovenskem prišlo v petdesetih letih 20. stoletja. Takrat naj bi se za to zavzemal 

18 Prim. Marjan Jezernik, ''Prizadevanja za ponovno vzpostavitev celjske škofije'', v: V soju zlatih zvezd : 
Zbornik ob ustanovitvi celjske škofije 2006−2007, ur. Metod Benedik in Kužnik Jože (Celje, 2007), 193 
(dalje: Jezernik, ''Prizadevanja za ponovno vzpostavitev celjske škofije''). 

19 Prim. Josip Gruden, Zgodovina slovenskega naroda, I. del (Celje, 1992) (reprint), 153; Metod Benedik, 
Papeži od Petra do Janeza Pavla II. (Celje, 1989), 160. 

20 Prim. Ignac Orožen, Celska kronika (Celje, 1854), 131.
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vršilec dolžnosti predsednika Jugoslovanske škofovske konference beograjski 
nadškof mons. Josip Ujčić,21 ki je dobro poznal razmere na Slovenskem in tudi 
v lavantinski škofiji. Nadškof Ujčić naj bi po naročilu državnega tajnika Svetega 
sedeža kard. Eugenea Tisseranta22 pri lavantinskem škofu mons. Maksimilijanu 
Držečniku poizvedoval o možnostih ustanovitve škofij v Celju in Murski Soboti 
in o preimenovanju lavantinske škofije v nadškofijo. Po pričevanju prof. Ivana 
Bombeka, ki je bil v zadevo vpleten kot posrednik beograjskega nadškofa, naj 
bi voditelj lavantinske škofije odgovoril, da za takšno spremembo ni razlogov.23 
Podobno so se glasili odgovori, ko se je vprašanje novih škofij pojavilo ob osa-
mosvojitvi Slovenije in so se vrstile velike spremembe v cerkveni organizira-
nosti v sosednjih deželah nekdanjega socialističnega bloka. Na področju ekle-
ziološkega raziskovanja in praktičnih pastoralnih aplikacij se je v istem času 
vedno bolj uveljavljal nov lik voditelja krajevne Cerkve in merila za njihovo 
ustanavljanje.

M. Jezernik je dogajanje, povezano z novo organiziranostjo katoliške sku-
pnosti na Slovenskem po 2. vatikanskem cerkvenem zboru, na katerem so začr-
tali nov lik krajevne Cerkve in njenega voditelja, povzel z besedami: 

Čeprav so se glasovi o ustanovitvi celjske škofije kar nekajkrat slišali že pred letom 
1990 (med mnogimi pobudniki zanjo naj omenim upokojenega beograjskega 
nadškofa Perka, pokojnega celjskega opata Kolška, nekatere lokalne skupnosti 
in mnoge laike), se je začelo resno razmišljati o novih škofijah na Slovenskem 
šele po osamosvojitvi, ko je slovenska Cerkev postala samostojna škofovska kon-
ferenca. Kmalu je bilo v postkomunistični samostojni državi Sloveniji mogoče 
zaslutiti tudi potrebo po reorganizaciji slovenske cerkvene pokrajine, da bi tako 
našo Cerkev prilagodili novim razmeram in času. K takšnemu razmišljanju je sil-
ilo tudi dejstvo, da je prišlo v vseh postkomunističnih državah do ustanavljanja 
novih škofij.24 

V neposredni soseščini se je to zgodilo na Hrvaškem, ko sta bili na tleh 

21 Nadškof mons. Josip Ujčić je bil pred odhodom v Beograd predavatelj in dekan na Teološki fakulteti 
v Ljubljani. Po aretaciji in obsodbi zagrebškega nadškofa mons. Alojzija Stepinca leta 1946 je prevzel 
posle predsednika Jugoslovanske škofovske konference in jih opravljal do začetka šestdesetih let. 

22 Takšna trditev ni v skladu z nekaterimi dejstvi. Francoski kard. Eugene Tisserant (1884−1972), 
knjižničar in arhivar Svete Rimske Cerkve, dekan kardinalskega zbora ni bil nikoli državni tajnik 
Svetega sedeža. Med letoma 1961 in 1969 je bil državni tajnik kard. Amleto Giovanni Cicognani 
(1883−1973). Do svoje smrti leta 1958 je papež Pij XII. posle državnega tajnika opravljal kar sam, 
nekaj pristojnosti je imel mons. Domenico Tardini (1888−1961), ko je deloval kot protajnik (od leta 
1952), v času papeža Janeza XXIII. pa kot državni tajnik (od leta 1958 do 1961). Prim. New Catholic 
Encyclopedia, vol. 13 (Washington, 2002), 13, 759−760.

23 Prim. Jezernik, ''Prizadevanje za ponovno vzpostavitev celjske škofije'', 195.
24  Prav tam.
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obsežne zagrebške nadškofije leta 1997 ustanovljeni dve novi škofiji, Varaždin 
in Požega.25 

Ena zadnjih sprememb v delovanju mariborsko-lavantinske škofije je 
reševanje vprašanja juridične pripadnosti župnije Razkrižje. Vprašanje se je 
sicer večkrat pojavljalo v medijih in v pogovorih med predstavniki zagrebške 
in mariborske Cerkve, vendar do trajnejše rešitve ni prišlo. Končno je bil 24. 
avgusta 1994 mariborski škof mons. F. Kramberger imenovan za apostolske-
ga administratorja predelov Zagrebške nadškofije, ki so se nahajali na ozemlju 
Republike Slovenije.26 

Iskanje novih predlogov

Splet različnih okoliščin je pripomogel, da se je sredi devetdesetih let 20. sto-
letja začelo iskati nove oblike cerkvene organiziranosti na Slovenskem, pri 
čemer je imel odločilno vlogo način poslovanja Cerkve. Pobudo Svetemu 
sedežu, ki je edini pristojen za ustanavljanje (in ukinjanje) škofij, za usta-
novitev nove škofije lahko da škofovska konferenca, ki mora svoje predlo-
ge utemeljiti in predstaviti vrsto razlogov, ki govorijo v prid novi ureditvi. V 
prihodnosti bo mogoče ugotoviti, ali je bilo Svetemu sedežu za ustanovitev 
novih škofij na Slovenskem res ''na različne načine, preko nuncija ali nepo-
sredno, posredovanih kar nekaj neuradnih pobud: s strani duhovnikov, laikov 
in lokalnih skupnosti'',27 ali pa so to bile zgolj govorice. Skoraj gotovo dejstvo 
je, da Slovenska škofovska konferenca, ki je bila potrjena 20. februarja 1992, 
takšne pobude ni dala. V Slovenijo so prihajali različni glasovi, da bi Sveti 
sedež rad reorganiziral škofijsko mrežo na Slovenskem, vendar pa je bila za 
to odločilna pobuda slovenskih škofov. V javnosti pa so se govorice vztrajno 
ponavljale. Po pričevanju M. Jezernika 

je prišlo iz vrst laikov nemalo pobud za ustanovitev novih škofij. Med mnogimi bi 
omenil zlasti prizadevanje medškofijskega iniciativnega odbora za nove škofije, 
sestavljenega iz članov, ki so bili iz vsake morebitne nove škofije. V tem odboru 
so zelo aktivno delovali katoliški izobraženci. Ti so na pristojna mesta v Cerkvi 
naslovili kar nekaj peticij in pobud za ustanovitev novih škofij, večkrat pa so tudi 
obiskali apostolskega nuncija in slovenske ordinarije. 

25 Prim. Požeška biskupija : Utemeljenje, uspostava i ređenje prvog biskupa (Požega, 1998). 
26 Prim. Letopis Mariborske škofije ob 25-letnici škofovanja mariborskega škofa dr. Franca Krambergerja 

v letu 2005. Slomškov zbornik (Maribor, 2005), 26−27.
27 Prim. Jezernik, ''Prizadevanje za ponovno vzpostavitev celjske škofije'', 196. 
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V primeru nove škofije v Celju isti avtor spregovori o pobudi ''vidnih oseb-
nosti Celja in okolice s področja znanosti, gospodarstva, šolstva in kulture'', 
ki je bila naslovljena na apostolskega nuncija v Sloveniji, in doda, ''da sta bili v 
obdobju desetih let na apostolskega nuncija naslovljeni kar dve pobudi, ki so ju 
podpisali vsi župani občin bodoče celjske škofije in sta bili dani v vednost tudi 
vsem slovenskim ordinarijem''.28 Ni pretirano reči, da je na Slovenskem med 
člani cerkvenih občestev nastalo pravo gibanje, da bi bile ustanovljene nove 
krajevne Cerkve in da so bili glasovi v veliki večini temu naklonjeni. Govorilo 
se je tudi že o središčih novih škofij. Najpogosteje so bili omenjeni Celje, Novo 
mesto in Murska Sobota, sledila sta Kranj in Nova Gorica. 

Tudi osebno zanimanje papeža Janeza Pavla II. za nove škofije, ki se je poka-
zalo med njegovim obiskom v Sloveniji maja 1996, ko naj bi škofe kar narav-
nost vprašal, kako je z novimi škofijami, je pripomoglo, da so voditelji škofij v 
Ljubljani, Mariboru in Kopru ustanovili delovne komisije, ki so imele nalogo 
ugotoviti, ali bi imelo smisel in ali bi bilo pastoralno ustrezno na področju že 
obstoječih škofij ustanoviti še kakšno. Komisije so sestavljali duhovniki, ki so 
dobro poznali razmišljanja svojih predstojnikov. Tri škofijske komisije so svoje 
delo sklenile z ugotovitvijo, da ''zaenkrat ne obstajajo potrebni pogoji za usta-
novitev novih škofij''.29 Takšno mnenje so vse tri slovenske škofije posredovale 
Svetemu sedežu. 

Ko je bil konec leta 1995 imenovan nov apostolski nuncij za Slovenijo 
mons. Edmond Farhat, je bila med nalogami, ki jih je prejel ob imenovanju, 
poleg neposredne priprave papeževega obiska in dela za sklenitev sporazu-
ma med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem, tudi priprava vsega potreb-
nega za časom bolj primerno organiziranost katoliške skupnosti v Sloveniji. 
Leta 1997 je prišlo do spremembe v vodstvu ljubljanske nadškofije, ko je njen 
voditelj in predsednik Slovenske škofovske konference nadškof mons. Alojzij 
Šuštar dopolnil 75 let. Za njegovega naslednika je bil imenovan mons. Franc 
Rode, ki je prišel iz Rima, kjer je deloval v vatikanskih ustanovah. Apostolski 
nuncij mons. Farhat je škofe spodbujal, da so ustanovili medškofijsko posveto-
valno komisijo, ki je imela nalogo pripraviti predloge za nove škofijske sedeže 
na Slovenskem. Te bo predstavila članom škofovske konference, ki bodo odlo-
čali o primernosti ali neprimernosti predloga in ga nato posredovali Svetemu 
sedežu ali ne. Škofovska konferenca lahko predloge sprejme ali ne, jih sprej-
me v celoti ali deloma, mogoče je, da sprejme povsem drugačno rešitev, kot jo 
predlaga komisija, ali pa, da ne sprejme sploh nobene odločitve (če se npr. ne 
strinja z ugotovitvami komisije). Posvetovalna komisija je bila ustanovljena 24. 

28 Prav tam.
29 Takšen zaključek poročil na temelju delovanja komisije v Ljubljanski nadškofiji, ki je svoje poročilo 

predstavila dne 3. marca 1997 povzema M. Jezernik v omenjenem prispevku. 
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aprila 1998. Poleg predstavnikov treh škofij sta bila v komisijo imenovana še 
sociolog in zgodovinar. Zelo intenzivno in celovito delo je zahtevalo gradiva 
in poročila s predlogi s petih področij: koncilsko-pastoralnega, pravnega, soci-
ološko-demografskega, zgodovinskega in finančno-gospodarskega. Zbiranje 
gradiva, stališč in pripravljanje zaključnega poročila je trajalo dobrega pol leta, 
komisija se je zbrala na sedmih plenarnih zasedanjih. Svoja stališča sta pri delu 
komisije predstavila mons. Franc Rode kot predsednik Slovenske škofovske 
konference in apostolski nuncij mons. Edmond Farhat, koordinator komisije, 
mons. Peter Kvaternik in nekateri člani pa so se srečali s skupinami vernikov in 
duhovnikov v raznih okoljih. Komisija je pri svojem delu prejela številne pobu-
de in predloge iz različnih okolij, od posameznikov in skupin. Iz zaključnega 
poročila je razvidno, da ni prejela nobenih dopisov, ki bi nasprotovali novim 
škofijam. Predlog je bil pripravljen kot Zaključno poročilo posvetovalne komi-
sije o ustanovitvi novih škofij v Sloveniji dne 11. novembra 1998 in izročen 
članom Slovenske škofovske konference ter apostolskemu nunciju v Slove-
niji. Velja dodati, da je bilo zaključno poročilo sprejeto kot soglasno stališče 
vseh članov komisije. Kasneje je bil pripravljen še italijanski prevod celotnega 
poročila (Resoconto conclusivo della Commissione consultativa sulla fondazi-
one di nuove diocesi in Slovenia), zadnje dni leta 1998. Posvetovalna komisi-
ja je s tem opravila svoje delo, rezultat tega pa je bil do nadaljnjega odložen 
v predal. Člani delovne komisije so sicer bili za svoje delo pohvaljeni s strani 
predsednika Slovenske škofovske konference mons. Franca Rodeta in s stra-
ni kard. Angela Sodana, vendar, kot je bilo že omenjeno, njihovo poročilo ni 
zavezovalo nikogar. 

Posvetovalna komisija je pripravila in utemeljila različne možnosti. Usta-
novitev dveh, treh ali petih novih škofijskih sedežev (po prioritetnem vrstnem 
redu): Celje, Novo mesto, Murska Sobota, Kranj in Nova Gorica. Komisija ni bila 
vprašana in ni pripravila nobenega predloga v smislu (re)organiziranja cerkve-
nih pokrajin, to je ustanovitve kakšne nove metropolije. Po oddanem poroči-
lu je nastopil večletni molk, čeprav so se v javnosti, tudi v časopisju, pojavljala 
vprašanja o usodi pripravljenih predlogov. Kot izvemo iz poznejših zapisov, so 
bili zato leta 1999 ''slovenski ordinariji poklicani v Vatikan na državno tajništvo. 
V pogovoru s kardinalom Sodanom so se dogovorili, da se ustanovitev novih 
škofij za nekaj časa preloži, češ da razmere za to še niso zrele.''30 Iz drugega vira 
izvemo še kak detajl. Nadškof mons. Franc Perko je zapisal: 

23. oktobra 1999 so bili slovenski ordinariji poklicani na državno tajništvo v 
Rimu, da sprejmejo ali zavrnejo predlog o novih škofijah. Ordinariji so se spora-

30 Prim. Jezernik, ''Prizadevanja za ponovno vzpostavitev celjske škofije'', 197. 
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zumno odločili, da ne bo nobene nove škofije. Tudi niso želeli pomožnih škofov, 
ki bi bili postavljeni za določeno območje in bi pomenili zametek novih škofij. 
Dobili so navadne pomožne škofe.31 

Šlo je za čas dozorevanja razlogov v prid nove cerkvene organiziranosti 
na Slovenskem in proti, primerjanja s stanjem v drugih okoljih in ohranjanja 
zatečenega stanja, iskanja razlogov za status quo in utemeljenosti razlogov za 
prenovo, kar bi pomenilo uvajanje novega lika voditelja krajevne Cerkve in 
posledično novih pristopov k reševanju pastoralnih izzivov, ki so jih v slovenski 
prostor prinesle politične in širše družbene spremembe po letu 1991. 

Med v javnosti postavljenimi vprašanji in stališči je izstopalo mnenje upo-
kojenega beograjskega nadškofa mons. Franca Perka, ki ga je objavil kot ura-
dni komentar uredništva Družine leta 2001, to je tri leta po pripravljenem 
poročilu, in ga naslovil Zamujena priložnost.32 Potem ko je ugotovil, da je bilo 
v katoliški Cerkvi na svetovni ravni v desetletjih po koncilu ''ustanovljenih 
veliko novih škofij in metropolij, da bi te organizacijske enote mogle bolje 
služiti odrešenjskemu poslanstvu Cerkve v sodobnih razmerah'', je odločitev 
slovenskih ordinarijev, da ne bo nobene nove škofije, označil za ''zamujeno 
priložnost'' in dodal: 

Priložnost, da bi vsaj z dvema novima škofijama ali s pomožnimi škofi za določeno 
področje začeli proces razslojevanja naših treh škofij, je šla mimo. Lahko govo-
rimo o zamujeni priložnosti. Slovenska sinoda o tem problemu ni spregovorila. 
Vendar ni vse zamujeno. Javljajo se nove pobude iz vrst vernikov. Lahko upamo, 
da bo v ne tako daljni prihodnosti prišlo do novih zamisli in do uresničitve nove 
organizacijske podobe Cerkve na Slovenskem, prilagojene željam in potrebam 
slovenskega kristjana. 

Reakcije na takšno trditev nadškofa, ki je nekoč bil predavatelj ekleziologi-
je in s tem že po strokovni plati usposobljen, da se je oglasil, so bile odklonilne 
in označene za pretiravanje. Izjava nadškofa Perka naj bi bila 

nepremišljena, neutemeljena in neresna. V času, ko so pri ustanavljanju škofij imeli 
odločilno besedo cesarji, kralji, vladarji, bi lahko govorili v nekaterih primerih o 
zamujeni priložnosti. Danes, ko so ta in podobna vprašanja izključno pridržana 
Svetemu sedežu, zamujene priložnosti ni in je ne more biti.33 

31 France Perko, ''Zamujena priložnost'', Družina, 21. oktober 2001, št. 43, 3 (dalje: Perko, ''Zamujena 
priložnost''). 

32 Prim. Perko, ''Zamujena priložnost'', 3. 
33  'Kaj se dogaja z novimi škofijami?'', Družina, 24. februar 2002, št. 8, 8. 
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Upokojeni beograjski nadškof mons. Franc Perko je s člankom, ki ga je Družina objavila kot svoj komen-
tar, vzbudil vrsto odmevov (Družina, št. 43, 21. oktober 2001, 3)
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Kaj se je dogajalo v Mariboru?

Da bi na področju mariborske škofije nastale nove krajevne Cerkve, je bila ideja, 
odkar se je govorilo o reorganiziranju Cerkve na Slovenskem. Eden splošnih 
razlogov, ki so se navajali proti kakršnikoli novi škofijski organiziranosti, je bilo 
sklicevanje na 'Slomškovo dediščino' in nepripravljenost, da bi se ta delila. V 
določeni meri se je sklicujoč na izročilo, da je v Celju v antiki že bila škofija, 
mesto ob Savinji najpogosteje omenjalo kot verjetni sedež škofije. Razvoj mesta 
Celja po drugi svetovni vojni in njegova središčna vloga za področje Savinjske 
doline v širšem pomenu besede sta takšni rešitvi dajala dodaten pomen. Tako 
duhovniki kot verniki so bili za to, da bi Celje postalo škofijsko mesto. Znano 
je bilo, da se je za to zavzemal nekdanji opat Friderik Kolšek34 in da so ga pri 
tem podpirali mnogi drugi duhovniki in laiki. V času intenzivnega pripravljanja 
predlogov za nove škofijske sedeže je izgledalo samo po sebi umevno, da bo v 
Celju do tega prišlo, a omenjena gotovost je vplivala, da tudi kakšnih poseb-
nih aktivnosti za to ni bilo. Tako je bilo v zaključnem poročilu posvetovalne 
komisije zapisano, da ''velja v zavesti večine današnjih vernikov na Slovenskem 
mesto Celje za najbolj nesporno središče nove škofije''.35 

Manj gotovosti je bilo pri ustanovitvi škofije v Murski Soboti. V zgodo-
vinskem spominu je bilo ohranjeno, kar se je zgodilo po prvi svetovni vojni. 
Odmevni so bili glasovi vplivnih ljudi v mariborski škofiji, ki so temu naspro-
tovali in pri tem navajali različne razloge. Med temi se je najpogosteje omenjal 
premajhen teritorialni obseg škofije in preveliko število duhovnikov domači-
nov, ki bi se želeli vrniti v domači kraj. Ni bilo samo po sebi umevno, kje bodo 
tekle škofijske meje oz. koliko župnij naj bi obsegala. Pomembna okoliščina 
za načrtovanje je bilo že do tedaj delujoče t. i. 'pomursko pastoralno podro-
čje'. Ustanovitvi nove škofije v Murski Soboti je bil naklonjen predsednik Slo-
venske škofovske konference ljubljanski nadškof metropolit mons. Franc 
Rode. Svoje stališče je zagovarjal tudi v javnosti. Na okrogli mizi v Bogojini 
konec oktobra 2001 je sicer poudaril, da o tem ''nima pravice govoriti kot 
prvi, ampak kot drugi'' in da je prvi, ki bi o tem lahko odločal mariborski škof 
mons. Franc Kramberger. ''Če bi Kramberger prosil in utemeljil prošnjo za 
novo škofijo pri Svetem sedežu, je po Rodetu 'zelo verjetno', da bi bila ugodno 
sprejeta. 'Sam bi tako prošnjo takoj podprl', je dejal Rode.''36 ''Pomembno je, da 

34 Friderik Kolšek (1932−1997), župnik v Celju, opat, dekan in prelat je bil znan po svojih stikih z ugled-
nimi predstavniki Cerkve in javnega življenja. V celjski mestni župniji sv. Danijela je deloval od leta 
1963, najprej kot kaplan nato kot župnik in dekan. Prim. Viljem Pangerl, ''Friderik Kolšek. In memo-
riam'', Družina, Božič 1997, št. 50, 28. 

35 Jezernik, ''Prizadevanje za ponovno vzpostavitev celjske škofije'', 197. 
36 Dejan Pušenjak, ''Škofije na Slovenskem. Jih je preveč ali premalo?'', Delo, 15. november 2001, 5. 
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imamo močna cerkvena središča, kot je škofija, na nevralgičnih točkah našega 
narodnega ozemlja, in Murska Sobota to je,'' je še dodal nadškof Rode, ko je 
odgovarjal na vprašanja udeležencev okrogle mize.37 V zaključnem poročilu 
posvetovalne komisije je bila Murska Sobota navedena kot eden novih škofij-
skih sedežev.

Iz novic, ki so občasno ''pricurljale'' v javnost in medije, je mogoče sklepati 
o nekaterih značilnostih dogajanja v Mariboru in pri vodstvu škofije, ki nastaja-
nju novih škofij ni bilo naklonjeno. Ko je bilo zaključno poročilo posvetovalne 
komisije pripravljeno in izročeno članom Slovenske škofovske konference, je 
bila v Mariboru med duhovniki opravljena anketa, v kateri so izbirali med tremi 
možnostmi nadaljnjega delovanja škofije: škofija naj ostane v dotedanjem obse-
gu, naj se razdeli na dva dela (mariborski in celjski) ali naj se razdeli na tri dele 
(Maribor, Celje, Murska Sobota). Svoje odgovore so morali podpisati in s tem 
sprejeti vse posledice izražanja osebnega mnenja. Ko je odgovarjal na v javnosti 
pogosto zastavljeno vprašanje ''Kaj se dogaja z novimi škofijami?'' je škof mons. 
Franc Kramberger o omenjeni anketi z zadovoljstvom dejal: 

Da zadeva (sc. nove škofije) še ni dozorela, so za mariborsko škofijo pokazali in 
potrdili tudi rezultati ankete. Vsem duhovnikom in redovnikom, ki delujejo v 
mariborski škofiji, sem postavil vprašanje, kaj in kako mislijo o delitvi škofije in 
o ustanavljanju novih škofij. Rezultat je bil: 165 duhovnikov se je izreklo za eno 
(sedanjo) škofijo, 96 za tri škofije, 63 za dve škofiji, 14 odgovorov je bilo neopre-
deljenih.38 

V nadaljevanju odgovora je še zapisal: 

Trditev, da smo 'slovenski ordinariji preprečili načrtovano ustanavljanje novih 
škofij', je več kakor neutemeljena, je krivična, saj smo v ta namen ustanovili 
posebno komisijo. Vedeti je treba, da so za nastanek novih škofij odločilni pasto-
ralni razlogi, ne pa osebni, politični, ideološki ali kake druge vrste.39 

Poudarjen je bil pomen ustanovitve posvetovalne komisije, ne pa rezultati 
njenega dela. Reakcije na takšna stališča je mogoče povzeti z besedami enega 
od bralcev Družine, ki so ob tem izražali svoje misli: ''Splošno znano je, da se 
pri nas komisije ustanavljajo zato, da bi se izvajanje kakih nalog ali sprememb 

37 Karlo Smodiš, ''Moč prepoznavnosti. Slovenski škofje o novih škofijah, medijih, gozdovih in šoli'', 
Družina, 18. november 2001, št. 47, 22. 

38 "Kaj je z novimi škofijami? Odgovarja mariborski škof dr. Franc Kramberger", Družina, 24. februar 
2002, št. 8, 8. 

39 Prav tam. 
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čimbolj zavleklo. Kaže pa, da Medškofijska komisija za pripravo reorganizacije 
slovenskih škofij tega ni vzela dovolj resno.''40

Sodeč po časopisnih zapisih pa je bila septembra 2005 ''z izjemo bolj skep-
tičnega škofa Antona Stresa večina v mariborski škofiji naklonjena ustanovitvi 
celjske in murskosoboške''. V istem poročilu so novinarji dodali: ''Doslej je med 
bolj zadržane sodil le škof Anton Stres, ki se mu delitev mariborske škofije na 
mariborsko, celjsko in murskosoboško ni zdela preveč smiselna, še zlasti če jih 
primerjamo s škofijami v Avstriji ali Nemčiji'', pri čemer so bili kot glavni vir 
pomislekov izraženi ekonomski razlogi.41 V že omenjenem prispevku Kaj se 
dogaja z novimi škofijami? je bilo dodano, da 

običajno imajo škofije od 800.000 do milijon vernikov, Slovenija pa ima komaj 
dva milijona prebivalcev in kar tri škofije. Tudi teritorialno gledano je Slov-
enija majhna dežela in nekatere škofije po svetu so geografsko večje kot vsa 
Slovenija. Delitev škofij ima tudi občutne posledice v ustanavljanju novih 
škofijskih ustanov.42 

Še vedno se je kot pomemben pomislek proti ustanavljanju novih škofij 
javljala bojazen, da bodo pri vsaki škofiji ustanovljene nove strukture (kapi-
telj, sodišče, semenišče, razne komisije), ki bodo zahtevale dodatna sred-
stva in predvsem večje število zaposlenih. Ob strmem padanju števila novih 
duhovnikov in semeniščnikov bi takšno razmetavanje njihovih moči krni-
lo pastoralno učinkovitost. Bolj redko je bilo slišati glasove, da bi prav nov 
način organiziranosti katoliške skupnosti na Slovenskem lahko omogočil 
večjo racionalizacijo cerkvenih struktur in s tem večjo učinkovitost, ker bi 
posamezniki, ki bi prevzemali odgovornosti v celotni Cerkvi na Slovenskem, 
svoje delo opravljali bolj strokovno in učinkovito. V odločilnih trenutkih so 
o tem vprašanju pomožni škofje imeli svoje mnenje, odločali pa so škofje 
ordinariji. 

Dokončna pobuda

Bula o ustanovitvi soboške škofije (Škofijski ordinariat v Murski Soboti) Nekate-
ri dogodki v Cerkvi na Slovenskem in v širši cerkveni skupnosti so pomembno 
vplivali, da se je v letu 2005 ponovno odprlo vprašanje (ne)ustanavljanja novih 

40 ''Nove škofije'', Družina, 17. marec 2002, št. 11, 21. 
41 Peter Rak, Zdenka Lindič–Dragaš, ''Iz mariborske tri škofije? Odmevi na predlog slovenske škofovske 

konference'', Delo, 28. september 2005, 3. 
42 ''Kaj se dogaja z novimi škofijami?'', Družina, 24. februar 2002, št. 8, 8. 
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škofijskih središč. Leta 2003 je prišel v Slovenijo novi apostolski nuncij nadškof 
mons. Santos Abril y Castelló, ki je med svojimi nalogami dobil tudi ureditev 
cerkvene organiziranosti na Slovenskem. Leta 2004 je vodstvo ljubljanske nad-
škofije po odhodu predhodnika v Rim prevzel mons. Alojz Uran. Leta 2005 je 
po smrti papeža Janeza Pavla II. na Petrov prestol sedel Benedikt XVI. Izgleda, 
da sta bili za nastajanje dokončnega predloga, ki je nato odšel v Rim, odločilni 
dve seji Slovenske škofovske konference. Na 24. seji, ki je bila 26. septembra 
2005, je bilo dogovorjeno, da Svetemu sedežu predložijo nove škofije v Celju, 
Murski Soboti in v Novem mestu, pri tem pa ''možnosti za morebitne doda-
tne nove škofije v prihodnje še vedno ostajajo odprte''.43 Na 25. seji 24. oktobra 
2005 pa so člani konference sprejeli dokončno izdelan predlog o ustanovitvi 
novih škofij in ga nato poslali Svetemu sedežu.44 Leto pred tem se je govorilo o 
novih škofijah in krajih, kjer bi te naj bile. Ko je iz različnih kombinacij izpadla 
možnost, da bi bila nova tudi na področju škofije Koper, je bilo vedno manj 
govorjenja tudi o škofiji v Kranju, čeprav je bilo po prepričanju ljudi in mno-
gih duhovnikov za delovanje škofa in škofijskih ustanov še najbolj poskrbljeno 
prav v Kranju. 

Iz izjave, ki jo je ob razglasitvi novih škofij 7. aprila 2006 dal ljubljanski nad-
škof in metropolit mons. Alojz Uran, izvemo: 

Ko je v letu 2005 prišlo na ravni Slovenske škofovske konference ponovno 
na površje vprašanje oblikovanja novih škofij v Sloveniji, je pristopila k temu 
vprašanju vsaka škofija posebej. Koprska škofija se je odločila, da ostane še naprej 
v dosedanjem obsegu, ljubljanska nadškofija po obširnih posvetovanjih in po pre-
jetih dodatnih usmeritvah, da na njenem ozemlju nastane nova škofija s sedežem 
v Novem mestu, mariborska pa, da na njenem ozemlju nastaneta dve novi škofiji 
s sedežema v Celju in Murski Soboti.45 

Po tako opravljenih dodatnih posvetovanjih in preizkušanju javnega mne-
nja je 7. novembra 2005 Slovenska škofovska konferenca poslala na Sveti sedež 
dokončni predlog za ustanovitev novih škofijskih središč v Novem mestu, Celju 
in Murski Soboti z zagotovilom, ''da so tako cerkvene kot družbenopolitične 
razmere v Sloveniji zrele za prenovitev škofijskih meja'' in s prepričanjem, ''da 
bo odločitev Svetega sedeža, kakršna koli že bo, v korist cerkvenemu občestvu 
in pastoralnim prizadevanjem v krajevni Cerkvi, da bo lahko v polnosti spolnje-

43 A.S., ''Tri nove škofije. Seja slovenskih škofov'', Družina, 2. oktober 2005, št. 40, 18. 
44 Prim. B. Š., ''O škofijah zdaj Sveti sedež'', Družina, 30. oktober 2005, št. 44−45, 16. 
45 Iz govora nadškofa in metropolita mons. Alojza Urana na tiskovni konferenci dne 7. aprila 2006 v 

nadškofijskem domu v Ljubljani. Govor je objavljen v: Nova ureditev Cerkve v Sloveniji leta 2006, ur. 
Rafko Valenčič (Ljubljana, 2007), 15−16.
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vala poslanstvo, ki ji je zaupano za odrešenje ljudi'', kot je v spremnem dopisu 
zapisal predsednik Slovenske škofovske konference mons. Franc Kramberger.46 

Hkrati z razpravljanjem o številu in krajih, kjer naj bi bili novi škofijski sede-
ži, se je po tihem pojavljalo mnenje, da bi mariborska škofija kot škofija-mati za 
dve novi škofiji dobila neke vrste priznanje za svojo zgodovinsko vlogo, tako da 
bi bila povzdignjena v nadškofijo. V kakšnem trenutku se je to kazalo kot pogoj 
za pristanek, da bi do novih škofij sploh prišlo.

Končna odločitev 

Dne 7. aprila 2006 je bilo ''pri Sv. Petru v Rimu'' izdanih več bul, ki so se nanašale 
na nove škofije in njihove voditelje. ''V trajen spomin zadeve'' je papež Benedikt 
XVI. izdal bulo z začetnimi besedami ''Sacrorum Antistites'', s katero je ustanovil 
novo cerkveno pokrajino z imenom Mariborska in imenoval njenega voditelja 
dr. Franca Krambergerja. Obred slovesne razglasitve mariborske nadškofije in 
metropolije ter umestitve prvega mariborskega nadškofa in metropolita je bila 
na Slomškovo nedeljo dne 24. septembra 2006 v Mariboru.47 Z bulo ''Varia inter 
munera'' je bila ustanovljena nova celjska škofija. Hkrati je imenoval njenega 
prvega voditelja, dotedanjega naslovnega škofa ptujskega in pomožnega škofa 
v Mariboru dr. Antona Stresa. Bula o ustanovitvi murskosoboške škofije se je 
začela z besedami ''Slovenorum fidelium''. Za njenega prvega voditelja je bil s 
posebno bulo imenovan dr. Marjan Turnšek, do tedaj ravnatelj bogoslovnega 
semenišča v Mariboru. Bula, ki je nakazala ustanovitev nove škofije v Novem 
mestu, je imela za prve besede ''Commodioribus condicionibus'' za njenega 
prvega voditelja je bil imenovan mons. Andrej Glavan, naslovni škof mustitan-
ski in ljubljanski pomožni škof in generalni vikar.48 

Kot dodatna in zanimiva posledica cerkvene reorganizacije na Slovenskem 
je novo ime cerkvene pokrajine s sedežem v Mariboru. Do tedaj se je namreč 
škofija uradno imenovala mariborsko-lavantinska, kar je kazalo na njene zgo-

46 Iz pisma predsednika Slovenske škofovske konference mons. Franca Krambergerja kard. Angelu 
Sodanu dne 7. novembra 2005, v: Nova ureditev Cerkve v Sloveniji leta 2006, ur. Rafko Valenčič 
(Ljubljana, 2007), 12. 

47 Prim. Karlo Smodiš, ''Nadškofija in metropolija v Slomškovem Mariboru'', Družina, 1. oktober 2006, št. 
40, 1; R. G., ''Razglasitev mariborske nadškofije in metropolije'', Delo, 25. september 2006, 2. Kot zna-
menje metropolitanske časti je nadškof dr. Franc Kramberger 29. junija 2006 iz rok papeža Benedikta 
XVI. sprejel palij. Prim.''Palij metropolitu Krambergerju'', Družina, 9. julij 2006, št. 28, 4. 

48 V založbi Slovenske škofovske konference je leta 2007 Družina izdala publikacijo Nova ureditev 
Cerkve v Sloveniji leta 2006, ur. Rafko Valenčič (Ljubljana, 2007) (Cerkveni dokumenti, 117). Vanjo 
so vključeni vsi dokumenti, izdani v okviru reorganiziranja katoliške skupnosti na Slovenskem v letu 
2006, podatki o novih cerkvenih strukturah, govori voditeljev teh skupnosti ob nastopu nove službe 
in oris dejavnosti nadškofije Maribor in novih škofij Celje, Murska Sobota in Novo mesto po prvem 
letu delovanja. 
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dovinske korenine. V vseh dokumentih, ki so bili izdani ob ustanovitvi novih 
škofij in metropolije, pa je navedeno le ime 'mariborska'. Papeška bula govori 
o 'mariborski cerkveni pokrajini', o 'mariborskem škofijskem sedežu', o 'mari-
borskem vladiki' in o 'višjem svečeniku mariborskega sedeža'. Tako je tudi iz 
uradnih cerkvenih dokumentov izginila vez s preteklostjo in so bili postavljeni 
novi temelji. 

Pobuda za ustanovitev novih škofij in za reorganizacijo Cerkve na Sloven-
skem je bila poslana kard. Angelu Sodanu, državnemu tajniku Svetega sedeža. 
V navadnih razmerah postopke za ustanovitev novih škofij in imenovanje ško-
fov vodi Kongregacija za škofe. Zgodovinske okoliščine, v katerih se je naha-
jala Cerkev na Slovenskem, pa so narekovale, da je postopek vodilo Državno 
tajništvo, ki ima v svojih pristojnostih tudi urejanje odnosov z državami in je v 
predhodnem obdobju bdelo nad Cerkvami v deželah socialistične skupnosti. 

Slovenska javnost je bila z odločitvami Svetega sedeža seznanjena istega 
dne, to je 7. aprila 2006. V nadškofijskem domu v Ljubljani je novico sporočil 
apostolski nuncij v Republiki Sloveniji mons. Santos Abril y Castelló, ki je pose-
bej poudaril, ''da gre za zelo pomembne odločitve za zgodovino Cerkve v Slove-
niji''. Posebno izjavo ob razglasitvi novih škofij na Slovenskem je dal ljubljanski 

Bula o ustanovitvi mariborske metropolije (Nadškofijski ordinariat v Mariboru)
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nadškof in metropolit mons. Alojz Uran. 
Če upoštevamo,da je predlog Slovenske škofovske konference bil odpo-

slan na pristojna mesta v Rimu v začetku novembra 2005 in so bile uradne listi-
ne o ustanovitvi metropolije in treh novih škofij izdane že 7. aprila 2006, lahko 
ugotovimo, da je bil celoten postopek, ki je vključeval tudi imenovanje novih 
voditeljev škofij, opravljen izjemno hitro. 

Dogajanje na cerkvenem področju je z zanimanjem spremljala vsa sloven-
ska javnost, brez odmevov pa ni ostala niti politika. Kot izraz slednje je razumeti 
visoko državno odlikovanje, zlati red za zasluge, ki ga je prvemu mariborskemu 
nadškofu in metropolitu dr. Francu Krambergerju podelil predsednik države 
Slovenije dr. Janez Drnovšek. Med obiskom v Mariboru 3. novembra 2006 je 
predsednik Drnovšek v utemeljitvi dejal, da si je nadškof odlikovanje zaslužil 

Bula o ustanovitvi soboške škofije (Škofijski ordinariat v Murski Soboti)
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tudi zaradi ''večletnega prizadevanja za reorganizacijo Cerkve na Slovenskem, 
za ustanovitev novih škofij, kar ima pastoralni in narodnokulturni pomen''.49 
Pozornost so dogajanju na cerkvenem področju namenjali tudi strokovnjaki s 
področja regionalne politike, odgovorni za (ne)organiziranje pokrajinske ure-
ditve, pri tem so na cerkveni strani videli predvsem dolgotrajnost pripravljanja 
predlogov in posledično raznovrstnost postopkov, ki jih je zahtevala vzposta-
vitev novih organizacijskih enot.50 

49 STA, ''Drnovšek z zlatim redom odlikoval nadškofa Krambergerja'', 31. oktober 2006; Vanesa Čokl, 
''Odlikovanje v pravih, nadškofovih rokah'', Večer, 4. november 2006, 1; "Državno odlikovanje mari-
borskemu nadškofu in metropolitu dr. Francu Krambergerju", Nedelja, 12. november 2006, št. 46, 6.

50 Prim. Jure Brankovič, ''Država tisočerih delitev'', Delo, 25. november 2006, 8–9. 

Bula o ustanovitvi nove škofije v Celju (Škofijski ordinariat Celje)
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Zaključek

Malo manj kot sedemsto let so bili voditelji lavantinske škofije sufragani salz-
burških metropolitov, velik del ozemlja škofije pa je bil sestavni del starodav-
ne (nad)škofije in pomembnega misijonskega središča več kot tisoč dvesto 
let. Ozemlje južno od Drave je pripadalo pastoralni skrbi voditeljev oglejskega 
patriarhata dokler je patriarhat obstajal, po letu 1751 pa goriški metropoliji. 
Že več stoletij pred tem so zaradi v 15. stoletju spremenjenih političnih odno-
sov imeli oglejski patriarhi le malo možnosti, da so vplivali na verske razmere 
med Slovenci. Občasno so v slovenske dežele prišli njihovi pooblaščenci, velik 
del pristojnosti so zato opravljali arhidiakoni. Konec 18. stoletja se je začela 
temeljita reorganizacija cerkvenih struktur na slovenskih tleh, ki je dosegla prvi 
pomemben preobrat sredi 19. stoletja s prenosom škofijskega sedeža v Mari-
bor. Na organizacijo katoliške skupnosti sta vplivali obe svetovni vojni in spre-
membe meja po njih. Slednjič je nov pogled na poslanstvo škofije in njenega 
voditelja, ki ju je v učenje Cerkve prinesel 2. vatikanski cerkveni zbor, prineslo 
posledice tudi za Cerkev na Slovenskem. Ustanovljeni sta bili novi škofiji Celje 
in Murska Sobota, ki sta bili vključeni v metropolijo Maribor, iz katere sta izšli. 
Na področju ljubljanske metropolije je bila ustanovljena škofija Novo mesto. 

Organiziranost katoliške skupnosti v Sloveniji po letu 2006
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Slovenija je bila zadnja nekdanja socialistična dežela, ki je na nove pastoral-
ne potrebe odgovorila z novo organiziranostjo in se prilagodila novim razme-
ram in zahtevam pastoralnega dela. Dolgo obdobje pripravljanja predlogov je 
mogoče razumeti tudi kot čas tehtanja razlogov v prid ene ali druge možnosti, 
o smiselnosti in potrebnosti ustvarjanja novih pastoralnih središč, o moči oseb-
nih in bolj splošnih argumentov za eno ali drugo rešitev. Takšen razmislek bo 
gotovo lahko koristen tistim, ki so poklicani, da sprejemajo odločitve o (ne)
uvajanju pokrajinske ureditve v slovenski prostor. 

Bogdan Kolar

THE MARIBOR LAVANTINE DIOCESE IN THE INDEPENDENT 
SLOVENIA – THE MOTHER OF NEW CHURCHES

SUMMARY

After the Vatican Council II a new view on the operations of the local churches, 
that is dioceses, and on the organisation of the ecclesiastical communities on a 
local level gradually asserted itself in the Catholic Church. The political changes 
taking place around 1990 in Eastern Europe brought new challenges for the 
Church. The Holy See established a number of new structures in these coun-
tries to respond to the new pastoral conditions. The wish that the Church in 
Slovenia would adapt to modern times and the new conditions for pastoral 
activities was expressed by Pope John Paul II during his first visit to Slovenia in 
May 1996. The apostolic nunzios took over the responsibility for the analysis 
of the circumstances and of the options for implementing the pope’s initia-
tive in the Republic of Slovenia. Until 2006 three dioceses were active on the 
Slovene territory: Ljubljana (founded in 1461), Maribor (founded in 1228) and 
Koper (beginning as long ago as the 6th century). They constituted the Ljublja-
na ecclesiastical province or metropolis, founded in 1968. The Church of Slov-
enia considered founding new dioceses several times in the past but the newly 
arisen circumstances in the last decade of the 20th century brought these ideas 
closer to reality. After 1998 several suggestions were put forward. Only three of 
these suggestions were realised in 2006. In that year three new dioceses were 



B. Kolar: Mariborsko-lavantinska škofija v samostojni Sloveniji ...

488

founded: Celje, Murska Sobota and Novo mesto. The first two were founded on 
the territory of the Maribor Lavantine diocese and the third on the territory of 
the Ljubljana diocese. Parallel to the constitution of the two new diocese seats, 
the Maribor diocese was elevated to the archbishopric and the metropolis, and 
Maribor became the seat of the new ecclesiastical province. The Maribor dio-
cese, founded at the beginning of the 13th century, was profoundly restructured 
in the 19th century and extended after the First World War. After being active for 
eight centuries it fathered two new local churches. The archbishops and met-
ropolitans as leaders were entrusted with the management of the independent 
ecclesiastical province. A new beginning is also indicated by the name of the 
ecclesiastical province, until then the diocese was named the Maribor Lavan-
tine diocese, since then it is called the Maribor diocese. As suggestions for the 
new diocese seats were formed, there was great public interest in Slovenia, even 
polemic writing ensued occasionally. The new metropolitan received the high 
state decoration and as the new dioceses were officially founded, the politi-
cal authorities stressed their pastoral and national–cultural importance. The 
members of the ecclesiastical communities received the founding of the new 
dioceses with happiness and goodwill. Only occasionally a question arose in 
relation to the suitability of the diocese borders, as presented in the initiatives 
and founded in the founding bulls. This article portrays the period in which the 
territory of the Maribor Lavantine diocese was subjected to the metropolises 
with the seats outside the Slovene ethnic space as well as the new historical 
circumstances which enabled the same diocese to found two new dioceses on 
its territory. 
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Izvleček: 
Razprava podaja nekaj pogledov na vsestransko razgibano in inovativno doga-
janja v 19. stoletju, ki je Cerkev in teologijo postavljalo pred vedno nove izzive 
in vprašanja. Ta so terjala teološki razmislek in praktične odločitve, s katerimi 
je cerkvena oblast praviloma vedno zamujala. Teološki tokovi tega časa, ki so 
se odvijali na teoretični ravni, so zajemali vprašanja o veri in razumu, o poja-
vu človeka v napetosti med imanenco in transcendenco, o izvoru in osnovah 
krščanske religije ter o duhovnosti. Druge, ekleziološko-praktične smeri pa so 
opredelile fizionomijo Cerkve in status služb v njej ter odnos med Cerkvijo in 
svetom. Najbolj perspektivne so bile tiste, povezane s tübinško šolo. Ta je verje-
tno vplivala tudi na Slomška.
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Pri prikazu teoloških tokov, ki jih je spletlo 19. stoletje, se je treba omejiti z več 
vidikov. Najprej ni mogoče upoštevati vseh predhodnih tokov in dogodkov, ki 
so vplivali na razvoj, ampak le nekatere. Ni mogoče izčrpno obravnavati posa-
meznih smeri, temveč le njihove bistvene poudarke in najpomembnejše pred-
stavnike. Dalje ni mogoče zajeti vseh tokov in smeri v vseh deželah oziroma na 
vseh področjih Evrope, temveč le tiste, ki so vplivali (ali bi lahko vplivali) na 
Slomškovo teološko formacijo in pastoralno dejavnost. Prav tako ni mogoče 
zajeti celotnega 19. stoletja, ampak le prvo polovico ali prvi dve tretjini stoletja, 
ko je živel Slomšek. Ni mogoče raziskati vseh posledic določene teološke smeri 
v nadaljnjem teološkem razvoju, temveč le nekatere splošne. V tem sestavku 
tudi ni mogoče podati teoloških tokov znotraj protestantizma in pravoslavja 
ter iskati morebitnih medsebojnih vplivov. S temi omejitvami se lotevam prika-
za teološke panorame v Slomškovem času.

Zgodovina in teologija

Duhovna inspiracija 19. stoletja ni bila omejena le na posameznika, temveč 
se je razodevala v kolektivni razsežnosti in zgodovinski učinkovitosti širšega 
dometa. To je bila neke vrste eksplozija duha, ki je ni bilo mogoče omejiti na 
osebni genij, temveč je zajela družbeno sfero.

Duhovna in teološka prenova se je rodila iz nove pozornosti in nove moči, 
videti Božjo skrivnost, njene sledove in njeno prebivanje v svetu ter zaobseči 
mistični pomen in smisel, kakor pravi Drey. V tem se kaže vloga Cerkve, ki si, 
napolnjena z Duhom, dovoljuje misliti ''edinost v različnosti krščanstva''(Möhler). 
V teologiji tega časa odkrivamo posebno zavzetost, ki hoče preseči zgolj kopiče-
nje teoloških predlogov in nizanje segmentov iz tradicije. To je težnja k središču, 
da bi se iz notranjosti učili dojeti, kako je mnogovrstno eno in kako ravno kot 
eno razodeva to edinost. Na ta način je skušal Drey razumeti strukturo cerkve-
nega življenja, ki je bogato v napetostih in prav zaradi tega živo.

Najpomembnejša dimenzija, ki ji je bila posvečena misel o edinosti v razno-
likosti, je bila gotovo zgodovina, ki je obetala veliko prihodnost. V tej dobi se je 
pojavila nova zgodovinska zavest oziroma zavest o pomenu zgodovine. 

V teologijo prevzeto razumevanje zgodovine je prineslo novo pojmovanje 
krščanstva, ki ni bilo več razumljeno kot pojmoven, abstrakten in brezčasen 
konstrukt, kar je bila značilnost skrajnega racionalizma, temveč kot živi zgo-
dovinski proces, torej živo dogajanje, ki se razteza iz preteklosti preko sedanjo-
sti v prihodnost. Za razumevanje in ohranjanje krščanstva je treba ovrednotiti 
pomen razvoja ali tradicije. Poudarek na zgodovini je namreč nenadoma postal 
glavna tema. Ni veljal za nekakšen zunanji dodatek k sistematični, vedno isti 
misli, temveč za specifičen proces, v katerem krščanstvo postaja in se dogaja 
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prav zato, ker je zgodovina. Tradicija je sinonim za živo celovitost krščanske 
eksistence po Gospodovem Duhu, ki oživlja in obenem zagotavlja edinost v 
raznolikosti nenehnega zgodovinskega dogajanja.1

Razprava o vlogi razuma in vere

Kulturna panorama je bila v začetku 19. stoletja polna pokantovskih idealiz-
mov, ki niso obšli niti katolištva. Apologetična reakcija, ki se je oblikovala na 
katoliških univerzah, je bila prežeta z bojem proti triumfalnemu racionaliz-
mu 18. stoletja, z željo, da bi ponovno pokazala na verovnost vere in izrazila 
krščansko oznanilo v takratnih filozofskih kategorijah. Poskusi so bili številni, 
prav tako pa tudi nerazumevanja in sumi, ki so spremljali živahne razprave. 
Omenimo dva tipična predstavnika.

Hermesov semiracionalizem

Georga Hermesa (1775–1831) je v mladostnih letih zaznamovala huda verska 
kriza. Ko je leta 1819 prišel za profesorja iz Münstra v Bonn, si je začel prizade-
vati za spravo krščanstva z razsvetljenskim racionalizmom.

Ob slabem poznavanju in majhnem zanimanju za tradicijo2 ter zapostavljanju 
sholastike in njene teološke metode je svojo, sicer dosledno zastavljeno intelek-
tualno raziskavo, razvijal v zelo osebni obliki ter odprl pot t. i. semiracionalizmu.3 

Vsa njegova dela so zaznamovana z vprašanjem odnosa med razumom in 
vero. Razum, ki nam ga je ob rojstvu dal Bog sam, je bil za Hermesa edina pot, 
po kateri pridemo do Boga. Samo v sferi razuma je tudi možen pozitivni dvom.

Vendar Hermes človekovih intelektualnih funkcij ni nikoli razumel zgolj 
kot izraz razuma. Ločil je dve stanji vere: ''vera kot spoznanje'' in ''vera kot srce''. 
Samo vera kot srce je bila zanj nadnaravna in mu je pomenila vir krščanskega 
življenja, medtem ko je vero kot razumsko spoznanje označil za naravno vero. 

S tem ko je v razmerje med razumom in vero vnesel neke vrste dualizem, 
se je postavil na raven semiracionalizma. Hermes sicer ni zanikal nobene od 
krščanskih dogem, je pa vse interpretiral simbolično in jih reduciral na njihov 
antropološki pomen. 

1 Evangelista Vilanova, Histoire des théologies chrétiennes, III (Paris, 1997), 464–465 (dalje: Vilanova, 
Histoire des théologies chrétiennes).

2 V tej smeri je potem šla Feuerbachova kritika krščanstva in njegova redukcija teologije na antrop-
ologijo.

3 Vilanova, Histoire des théologies chrétiennes, 466.
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Ta smer, imenovana tudi ''hermesianizem'', je sprožila ostre polemike med 
njegovimi učenci in neosholastiki (Perron, Kleutgen). Hermesianizem sta uradno 
obsodila papeža Gregor XVI. in Pij IX. Tudi na 1. vatikanskem koncilu je bilo Her-
mesovo pojmovanje vere zavrnjeno kot zmota, a bolj zaradi forme kot vsebine.

Anton Günther in teologija v primežu filozofije

Anton Günther (1783–1863) se je leta 1824 ustalil na Dunaju, potem ko je 
odklonil učiteljska mesta po Nemčiji. Napisal je pomembno teološko razpravo 
v agresivnem in humoristično-satiričnem stilu.4 V svojih delih je bil zelo siste-
matičen in je pogosto uporabljal pojme, prevzete iz idealistične filozofije, ki jo 
je prebiral vse življenje.

Njegova prizadevanja nosijo pečat vzpostavljanja edinosti med religijo in 
družbo, med vero in razumom. Toda za izdelavo te sinteze ni iskal trajnih ele-
mentov pri izvirih krščanske misli, temveč je ubral pot nemškega idealizma.

Po Güntherju je filozofski razum sposoben preverjati vse pomembne 
krščanske dogme, saj je njihov nadnaravni značaj relativen. (Vatikan je nastopil 
proti tej ideji.) Dogmatične definicije so po Güntherjevem mnenju odvisne od 
filozofskega napora in nosijo značaj te relativnosti. Ko je nanašal te principe na 
dogmo o Trojici, je osebo definiral kot ''bitje samozavesti'' in v Boga postavil tri 
absolutne, realno različne subjekte (triteizem). Tudi v Kristusu sta po tej razlagi 
dve popolni osebnosti. Po njegovem je mogoče trinitarične dogme racionalno 
konstruirati v sozvočju in v analogiji s Heglovo shemo. S tem je Günther zdrknil 
v objem panteizma 19. stoletja.5

Po eni strani je s svojimi tezami vzbujal navdušenje, po drugi pa je doživel 
srdito kritiko svojega sistema. Po šestih letih preverjanj so bila njegova dela uvr-
ščena na indeks in papež Pij IX. ter 1. vatikanski koncil sta jih obsodila. Günther 
se je ponižno uklonil papeževi odločitvi, nekateri njegovi učenci pa so se pove-
zali s starokatoličani.  

Jakob Frohschammer in teorije moderne naravoslovne znanosti

Frohschammer (1821–1893) je začel kariero s poučevanjem zgodovine dogem 
in filozofije religije ter teologije, končal pa na katedri za filozofijo univerze v 
Münchnu. Njegovo delo Über den Ursprung der menschlichen Seelen: Rechtfer-

4 Anton Günther, Vorschule zur speculativen Theologie des positiven Christentums, zv. 2 (Wien, 1829).  
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Anton_G%C3%BCnther (vpogled 12. januarja 2010).
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tigung des Generationismus (München, 1854) je bilo uvrščeno na indeks tri leta 
pred objavo. V njem je zagovarjal tezo, da so starši avtorji vse človeške narave 
otroka, tudi duhovne duše. V poznejših delih je zagovarjal navzočnost temelj-
nega principa bivanja v vseh stvareh, t. i. ''univerzalne duše'', ki se kaže kot fan-
tazija ali ustvarjalna predstava (imaginacija). Ta princip bi naj bil odgovor na 
realnost vsega bivajočega, tako kot umetniška predstava daje odgovor o ume-
tniškem delu. Zagovarjal je nekakšno svetovno dušo. 

Obsodba Pija IX. v Gravissimas inter leta 1862 se je nanašala na stališče o 
principu in metodi, ki v celoti označujeta stanje duha. V tem je papež odkrival 
opredelitev pravila o odnosu med razumom in vero, ki naj bi delovalo v zgodo-
vinsko kritičnem ali filozofskem razumu. Odkrival je elemente takšnega semi-
racionalizma, ki je razodete nadnaravne skrivnosti jemal za objekte neodvisne-
ga razuma in sočasno razglašal težnjo po svobodi znanstvenega raziskovanja 
brez zadostnega pokoravanja veri in cerkvenemu učiteljstvu. 

Kriza, ki so jo označevale številne epizode, se je odvijala v dobro znanih 
okvirih: s strani Rima je prihajala težnja, da bi obnovili sholastično filozofijo in 
srednjeveško (fevdalno) podobo Cerkve ter kulturo religioznosti, s strani uni-
verz v nemškem prostoru, posebno v Münchnu, kjer so delovali Döllinger in 
drugi, pa je prihajal upor proti vsakršni restavraciji sholastike.6

Ultramontanistična eklezialna kontroverza

Ultramontanizem je bilo gibanje v katoliški cerkvi 19. stoletja, ki se je začelo naj-
prej v Franciji kot reakcija na težnje francoskega episkopata po relativni neodvi-
snosti do Rima (galikanizem). Po papeževi vrnitvi iz francoskega ujetništva maja 
1814 ter presenetljivi oživitvi katolicizma po Napoleonovih pretresih je vznikni-
lo tudi v Italiji ter se, čeprav nekoliko pozneje, preneslo še v Nemčijo in od tam 
v avstrijske dežele.7 Temeljne ideje, ki so jih poudarjali pristaši tega gibanja, so se 
nanašale na vlogo papeža in rimskih institucij v Cerkvi. Poudarjali so papeževo 
nezmotljivost in prvenstvo njegove jurisdikcije nad krajevnimi oziroma pokra-
jinskimi odloki. Šlo je za vztrajne zahteve po večji centralizaciji na področju cer-
kvene uprave in učiteljstva.8 Zaradi morebitnega vpliva na Slomška posvetimo 
nekaj več pozornosti razvoju tega pojava na nemškem in avstrijskem področju.

6 Vilanova, Histoire des théologies chrétiennes, 468.
7 Metod Benedik, ''Tokovi v Cerkvi in njihovi vplivi na Slomška'', v: 130 let visokega  šolstva v Mariboru: 

zbornik simpozija, ur. Avguštin Lah (Celje, 1991), 26–26 (dalje: Benedik, ''Tokovi v Cerkvi in njihovi 
vplivi na Slomška''); Olivier Rousseau, ''L´ Ecclésiologie allemande au XIX siècle'', v: Histoire du mouve-
ment liturgique (Paris, 1945), 67–92.

8 Klaus Schatz, "Ultramontanismus", v: Lexikon für Theologie und Kirche (LThK) (Freiburg im Breisgau, 
1993–2001),  zv. 10, 360–361.
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Prva znamenja ultramontanističnega pojava srečamo že v začetku stole-
tja v različnih krogih, ki spremljajo katoliško restavracijo. Te združbe zagretih 
katoličanov so se pojavljale povsod. Za eno najbolj prestižnih je veljala münstr-
ska, ki ji je dala osebni pečat princesa Galitzin. Drugo je v Münchnu ustanovil 
Jožef Görres, konvertit iz racionalizma, potem ko se je posvetil študiju mistike 
po nagibih Klemena Brentana. Ta krog (Görres ga je imenoval okrogla miza) se 
je spremenil v pravi center širitve katoliškega življenja po vsej Nemčiji in je kot 
organizacija, ki so ji pripadali pisatelji, umetniki, juristi, teologi in politiki, postal 
za dvajset let dejavnik restavracije na Nemškem.9 Na Dunaju je tak krog nastal 
pod duhovnim vodstvom Klemena Marije Hofbauerja, ki je zbral okrog sebe 
ugledne kulturnike (Friedricha Schlegla, Friedricha Ludwiga Zacharia Werner-
ja, Adama Müllerja in druge). 

V nemških semeniščih se je ultramontanizem uvajal kot teološka in pravna 
doktrina proti jožefinskim kanonistom in idejam o narodni cerkvi. Bil je blažji 
od francoskega, ki je bil bolj reakcija na ekstremna stališča febronianizma in 
jožefinizma kot pa izraz pripadnosti jezuitskim tezam o papeževih predpravi-
cah.10 Mnogi nemški škofje so zagovarjali stališče, da je splošni koncil nad pape-
žem in kurijo. Nemški prevod knjige Jožefa de Maistra iz leta 1822 o papeževi 
osebni nezmotljivosti, kar je bila romantična želja mnogih Francozov v idea-
liziranju nove srednjeveške teokracije, ni žel posebnega navdušenja, dokler 
teza ni bila sprejeta na koncilu leta 1871. Kljub temu se je oblikovala resnična 
ultramontanistična stranka, ki je imela oporo v številnih germanikarjih, to je 
nekdanjih študentih rimskega zavoda Germanika, ki so ostali zvesti neoshola-
stiki, v kateri so bili izšolani. Nemški ultramontanizem je dobil močno spodbu-
do z Dunaja, ko je bil leta 1835 podpisan konkordat s Svetim sedežem, ki naj 
bi postal model za izvajanje rimske oblasti. Univerza na Dunaju, stara trdnjava 
jožefinizma, se je spremenila v ultramontanistično žarišče predvsem po zaslugi 
predavanj dogmatika, jezuita Clemensa Schraderja (ta je leta 1857 zapustil rim-
ski kolegij, da bi učil na Dunaju), ter kanonista, laika Georga Phillipsa (dobil je 
vzdevek ''nemški Maistre'' in je populariziral doktrino o papeževi nezmotljivo-
sti  ter nezmotljivosti celotnega episkopata).

Desetletje pred 1. vatikanskim koncilom je bilo nabito z ultramontanistič-
no  propagando, ki se je izvajala tudi v pridigah in katehezi. Pri tem so sodelo-
vali predvsem germanikarji, ki so se uspeli vriniti na take teološke fakultete, kot 
je bila na primer tista v Würzburgu (kjer je učil Denzinger), ki je postala središče 
ultramontanizma za južno Nemčijo. To je bil čas, ko se je pozabljalo na eklezio-
loško usmeritev Möhlerja, ki so jo navdušeni neosholastiki že tako obravnavali 

9 Pierre Pourrat, La spiritualité chrétienne, zv. 4 (Paris, 1938), 519.
10 Vilanova, Histoire des théologies chrétiennes, 463. 
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z velikim nezaupanjem. Zato se ni čuditi, da so v takšnem ozračju osebnosti, kot 
je bil Ketteler, kljub brezpogojni pripadnosti papežu postale zaskrbljene zaradi 
izenačevanja rimske kurije s škofi in doktrinarnih neuravnovešenosti, ki jih je 
to prinašalo.11 

Tübinška šola, krožišče cerkvenosti, znanstvenosti in duhovne 
živosti

V času, ko so Hermes in drugi pripravljali apologetiko ter se pri tem naslanja-
li na duha racionalizma in kantovstva, je skupina teologov v Tübingenu iskala 
''srednjo pot'' (Drey) med ohromelim misticizmom nekaterih romantikov in 
radikalnim racionalizmom nekaterih učencev poznega razsvetljenstva. Tako je 
nastala katoliška šola v Tübingenu. Z izrazom šola navadno označujemo skupi-
no raziskovalcev z enako usmeritvijo, ki imajo skupni program in so zavezani 
isti metodi glede na posebnost pričakovanih rezultatov. V Tübingenu ni šlo za 
kaj takega. Projekti, metode, idejna usmerjenost ter vsebina so se menjali že iz 
prve v drugo generacijo. Tudi na področju specifičnih vprašanj so med zasto-
pniki šole obstajale precejšnje razlike. Zato ni mogoče govoriti o ''šoli'' v smislu 
''zgodovine idej'', tokov, kulturnih in duhovnih teženj, kar se godi tam, kjer je 
soglasje o vsebinskem načrtu. Na srečo v Tübingenu tudi tega ni bilo. To, kar je 
oblikovalo tübinško skupnost, je imelo bolj formalni značaj. Karl Werner je leta 
1866 skupni značaj tübinške šole poimenoval ''skupna duhovna naravnanost''. 
V svojih obsežnih težnjah se ta šola ni nikoli oblikovala z ekskluzivistično držo 
v neko posebno smer, temveč v prostor, kjer je obstajala velika pestrost razvo-
ja duhovnih zmožnosti. Takšna svoboda, ki sprejema in pritrjuje vsemu, kar je 
dobro, ter se giblje sproščeno v vse smeri in sprejema vse duhovno bogate vse-
bine v njihovem lastnem načinu, postopoma pa odstranjuje vse, kar je postran-
skega, je bila ena od posebnih značilnosti tübinške šole in glavni razlog njenega 
uspeha in učinkovitosti.12 

V tej opredelitvi je treba omeniti dejstvo, da je nova teološka sinteza, obli-
kovana z moderno in tradicionalno, s pastoralno in liturgično vizijo, že imela 
svoje predhodnike. Eden vidnejših je bil Johann Michael Sailer (1751–1832), 
pastoralni teolog in socialni etik ter pozneje škof v Regensburgu, s svojimi 
učenci (med njimi sta bila Geiger in Gügler), ki so bili občudovalci cerkvenih 

11 Prav tam, 464.
12 Z današnjega zornega kota razmišljanja, dojemanja resničnosti in teološkega umevanja sveta, človeka 

in Boga, ki je utemeljeno v bibličnem izročilu, ni to nič posebnega. A če pomislimo na splošno stanje 
duha v cerkvenem in religioznem svetu takratne katoliške Evrope, kjer je vladal ekskluzivizem resnice 
in enoumnost dobrega (resnica je samo ena in dobro je tisto, kar razglasi edina cerkvena avtoriteta), 
je bil duh te šole revolucionarna novost. 
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očetov.13 Tübinška šola je bila prva, ki je izoblikovala t. i. organsko metodo, ki je 
pozneje v teologijo prinesla dobre sadove.

Za neposrednega ustanovitelja tübinške šole štejejo Johanna Sebastiana 
Dreya (1777–1853), ki si je veliko prizadeval za oblikovanje takšne teologije, ki 
bi bila v službi Cerkve. Ugoden trenutek za to je nastopil sam po sebi. Romanti-
zem kot ostra reakcija na kartuzijanski racionalizem in razsvetljensko kritiko se 
je usmeril k nekdanji srednjeveški slavi. A teologi so v občudovanju preteklosti 
odkrili bolj avtentično obdobje zgodovine Cerkve, kot je bil srednji vek, vrnili 
so se  k cerkvenim očetom. Po njihovem mnenju bi cerkveni očetje in njiho-
va doba lahko imeli večjo težo pri sedanji cerkveni obnovi kot pa romantične 
sanje o srednjem veku. Ugotovili so, da je moč in skrivnost, ki je zaznamovala 
patristiko, vera v Kristusa, ki živi. Ta vera je kot skrivnostna resničnost priso-
tna v Cerkvi tudi danes. Tako se je odpirala nova vizija Cerkve s poudarkom na 
občestvu in na tradiciji krščanskega oznanila, ne glede na razsvetljenski indivi-
dualizem in racionalizem.14 

Vendar prehod iz tridentinskega pojmovanja Cerkve, ki je hierarhijo izo-
liralo od občestva vernih in jo obdalo z oblastjo podeljevanja zakramentov, 
ni bil lahka naloga. Če sta Sailer in Möhler odprla pogled v novo teologijo, ki 
je imela odmev v pastorali, katehezi in liturgiji, to ni bilo brez odpora. Pojmo-
vanje Cerkve kot zunanje organizacije v smislu popolnoma urejene družbe je 
bilo za sile inercije bolj udobno, kakor sprejeti Cerkev kot mistični organizem. 
Rimske sholastične težnje, ki so dosegle vrhunec pri jezuitu Jožefu Kleutgenu 
(1811–1883) in so posegle v to sporno tematiko, so sicer za nekaj časa zau-
stavile učinkovitost nove smeri, vendar je za prihodnji razvoj teologije imela 
odločilno vlogo prav tübinška šola.15

Nekateri so jo opredelili kot ''šolo spekulativne teologije'', drugi so jo oce-
nili za teologijo, ''spodbujeno z zgodovinsko kritičnim čutom''. Morda so imeli 
prav oboji, saj si je šola prizadevala za harmonijo med pozitivno in spekulativ-
no metodo. Za teološko raziskovanje sta se jim zdeli Schellingova in Heglova 
filozofija primernejši od sholastične, saj sta vztrajali pri upoštevanju zgodovine 
dogem in ponovnem odkrivanju ''žive tradicije'' Cerkve, ki se oblikuje vedno 
tudi po delovanju Svetega Duha. 

Vpliv šole, ki je bila uspešna predvsem v obnovi ekleziologije, sega vse do 
današnjih časov. Novost in skrivnost njenega uspeha sta v tem, da je izstopila 
iz juridičnega ekstrinsecizma Cerkve, ki ni dovolj upošteval in izražal mistične 
razsežnosti Cerkve, ki jo predstavljajo cerkveni očetje in ki je edina sposobna 

13 Xavier Tilliette, La christologie idéaliste (Paris, 1986), 231.
14 Roger Aubert, ''La Géographie ecclésiologieque au XIX siècle.'' v: L' Eccléesiologie au XIX siècle (Paris, 

1960), 11–55.
15 Vilanova, Histoire des théologies chrétiennes, 462.
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zediniti različnost in enakost (istost). Schellingova in Heglova filozofija sta bili 
dober instrument za uveljavljanje idej življenja in organizma – s tem pa živega 
Duha, ki vodi pozitivni razvoj krščanstva – ter nanašanje teh idej na Cerkev 
Jezusa Kristusa.16 

Izmed mnogih bom predstavil samo tri najbolj znane predstavnike te šole, 
in sicer Johanna Sebastiana Dreya, Johanna Adama Möhlerja in Janeza Evan-
gelista Kuhna, čeprav bi obravnavo zaslužili še Johann Baptista von Hirscher 
(1788–1865), Anton Staudenmaier (1800–1853), Karl Joseph von Hefele 
(1809–1893), laik Friedrich Pilgram (1819–1890) in drugi. 

Johann Sebastian Drey in teologija kot v veri utemeljeno razumevanje 
vsega

Drey (1777–1853) sicer ni edini utemeljitelj tübinške šole, a ga vendar štejejo 
za utemeljitelja nove duhovnosti in teologije, ki se je tu oblikovala in vplivala 
na poznejši razvoj.

Začetna misel njegovega dela je bila preprosta. Drey je motril usodo človeka 
v obnebju univerzalne zgodovine, v luči resnice, ki je hkrati resnica razuma in 
resnica razodetja. V tem kontekstu je teologova naloga, da z miselnim naporom 
spreminja celotno vizijo resničnosti. Za Dreya je bila teologija znanost vere. S 
teologijo kot znanstveno disciplino ni razumel kopičenja vednosti, znanja o 
veri, temveč ''v veri utemeljeno razumevanje''.17 Zato je za teologijo značilna 
humanistična in praktična usmerjenost. Praktični vidik je v tem, da vero obdari 
z razumom (naredi razumno) ter da se teorija razvija v skladu z razumom in 
religiozno prakso. Teologija mora biti v službi verske prakse.

Ta pogled je očiten tako v njegovih izdanih delih kot v neobjavljenih roko-
pisih, predvsem pa v univerzitetnih predavanjih iz dogmatike. Omeniti velja 
tudi novo revijo Quartalschrift, katere duša je bil od leta 1819.

Med njegovimi številnimi deli naj poudarim temeljno, to je priročnik Apo-
logija v treh delih, ki je izhajal med letoma 1837 in 1847.18 

Drey se je najprej uveljavil kot utemeljitelj nove katoliške fundamentalne 
teologije19 z izvirnim razumevanjem odnosa med vero in razumom. Na pole-

16 Prav tam, 470. 
17 Vilanova, Histoire des théologies chrétiennes, 471. To misel srečamo pri Slomšku, ki je v svojem inaugu-

ralnem govoru ob odprtju visoke bogoslovne šole v Mariboru 14. januarja 1859 dejal, naj na šoli ne bo 
''mrtvega vrtanja od strani profesorjev, ne mrtvega oblaganja pomneža od strani učencev! Živ pouk in 
živo učenje bodi duša našega mladega zavoda.''(Inauguralni govor ob otvoritvi, 14. januarja 1859.)

18 Johann S. Drey, Die Apologetik als wissenschaftliche Nachweisung der Götlichkeit des Christentums in 
seiner Erscheinung, 1–3 (Tübingen, 1838–1847).

19 Abraham Peter Kustermann, Die Apologetik Johann Sebastian Dreys (Tübingen, 1988), 12.
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mično razpravo o razmerju med vero in razumom se je odzval tako, da je v 
binom vera – razum vključil pojem razodetja kot zgodovine. Podnaslov njego-
ve Apologije pa nakazuje uporabljeno metodo: znanstveni prikaz  božanskosti 
krščanskega pojava. 

Ravno zgodovina in tradicija sta bili prvi veliki temi, s katerima se je ukvar-
jala tübinška šola (predvsem kolikor sta problem zgodovine in dejstvo tradici-
je predstavljala miselni izziv). Od tod tri razsežnosti Dreyevega zgodovinske-
ga interesa: poznati zgodovino, pokazati njeno resnico in povezati dejstva v 
celoto. Prvo dejstvo je bilo še podrejeno racionalnemu interesu, priti do zgo-
dovinske resnice. Povezava spekulativnega in zgodovinskega omogoča videti 
vsako dejstvo v smislu celote. To je ideal sistematične teologije, kar je po Dreyu 
v odličnem smislu ''znanstvenost teologije''.20 Znanstvena teologija ustvarja iz 
teologije razumno vedenje.

Konkretno to pomeni, da je zanj ideja o Božjem kraljestvu izvirno dar raz-
odetja, po svoji strukturi resnična ideja razuma, po svoji substanci pa temeljna 
vsebina krščanstva. Človek kot končni duh, ki je v svoji konkretni zgodovini 
izgubil edinost sam s sabo, te edinosti ne more vzpostavi drugače kot po esha-
tološki poti. Božje kraljestvo v svoji zastonjskosti ustvarja to edinost zgodovi-
ne, po kateri ljudje postajajo to, kar so. Spoznanje, ki ga posreduje zgodovina, 
da zgodovina dobiva v Božjem kraljestvu svojo enovitost, pomeni conditio 
sine qua non teološke zavesti. Ideja o Božjem kraljestvu je tako hermenevtični 
ključ, ki omogoča razumevanje bistva krščanstva in ustvarja različna vozlišča 
za odkrivanje smisla ali pa ugotavljanje njegove odsotnosti. Tako postaja oči-
tno, da zanimanje za zgodovino vodi v skrb za sedanjost. Trditev, da mora biti 
teologija  v živem odnosu s sedanjostjo, ima več vidikov. Prvi je ta, da je prostor 
teologije vedno konkretna resničnost Cerkve. 

Teologija je za Dreya krožišče, kjer se srečujejo in prepletajo cerkvenost, 
znanstvenost in vsakdanje življenje. Umetnost teologa je v tem, da zna resno 
upoštevati vsako od teh dimenzij, ne da bi se kateri odpovedal ali se predal pre-
tirani privlačnosti posamezne. Njegova svoboda pa je v tem, da kritično ocenju-
je mnenja in ločuje tista, ki bi lahko bila koristna, od onih, ki to niso, da Cerkev 
osvobaja od nepotrebnih in neuporabnih oblik in tujih dodatkov ter ''jo očišču-
je nevzdržnih mnenj''.21 

20 Franz Schupp, Die Evidenz der Geschichte (Innsbruck, 1970), 342.
21 Vilanova, Histoire des théologies chrétiennes, 472.



499

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

Johann Adam Möhler in Cerkev kot živi organizem Svetega Duha

Möhler (1796–1837) je postal najbolj značilen teolog tübinške šole. V Tübinge-
nu je poučeval v letih 1826–1835, potem pa postal profesor v Münchnu. Že kot 
mlad izvrsten profesor je pripravil deli Die Eincheit der Kirche (1825) in Symbo-
lik: oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze der Katholiken u. Protestan-
ten nach ihren öffentlichen Bekenntnissschriften (1832). V reviji Theologische 
Quartalschrift je objavil vrsto člankov, ki jih je pozneje izdal Johann Joseph 
Döllinger. Posebno se je odlikoval po novostih in izvirni misli na področju ekle-
ziologije. Yve Congar sicer pripominja, da ni bil samo ekleziolog, ampak tudi 
teolog, ki se je v teologiji in ekleziologiji ukvarjal z dimenzijo ''duhovnega in 
mističnega''.22 V nasprotju z razsvetljenskim racionalizmom in suhoparnostjo 
sholastike, kot so jo učili po nemških semeniščih v njegovi mladosti, je Möhler 
predstavljal Cerkev kot živi organizem, ki ga oživlja in ohranja v edinosti Sveti 
Duh. Poglabljanje v razlikovanje med razsvetljenstvom in romantizmom je bilo 
sad resnega študija v navezi s cerkvenimi očeti, kar ga je odločilno zaznamova-
lo.23 Möhlerjev duhovni razvoj je očiten: od juridično zasnovane ekleziologije 
do mistično-pnevmatične koncepcije, ki odseva v delu Die Eincheit in der Kir-
che. To vizijo je pozneje izpopolnil v študijah o svetem Atanaziju in Anzelmu 
ter privedel do viška v svojem zrelem obdobju v knjigi Symbolik, ki ima izrazito 
kristološko zasnovo. Cerkev je tu predstavljena kot skupnost učlovečene Bese-
de. 24 

Princip edinosti je v nenehnem delovanju Duha, ki dela kristjane podobne 
Kristusu. Tradicija, ki ji Möhler (v nasprotju s protestantsko držo sola scriptu-
ra) posveča veliko pozornosti, je živi izraz delovanja Duha v krščanskih gene-
racijah, kakor si sledijo druga za drugo. Duh je navzoč v občestvu, v katerem 
odpravlja samozadostni individualizem, predvsem zato, ker je Kristus odrešil 
vse človeštvo. Izolirati se, bi pomenilo oslabiti Kristusovo odrešenje. V takšnih 
pozitivnih stališčih je več kot očiten vpliv romantike. To je romantična ideja o 
deležnosti (participaciji), ki je ob drugih vplivala tudi na Möhlerja, da je naglašal 
in interpretiral občestvo svetnikov kot občestvo oseb in svetih stvari. Življenje, 
kot ga je dojemala romantika, je pomenilo praktično vključitev v občestvo in 
odvisnost od njega. Pomenilo je tudi povezavo generacij po porajanju, po roj-
stvu, po umiranju; od tu povezava vseh svetih med seboj.25 Zamisel o prvotnem 
občestvu krščenih v Kristusu je Möhlerja privedla do odkritja univerzalnega 

22 Yve Congar, Der Heilige Geist (Freiburg im Breisgau, 1982), 144.
23 Vilanova, Histoire des théologies chrétiennes, 473.
24 Josef Rupert Geiselmann, ''Les variations de la definition de l`Eglise chez Johann Adam Möhler'',  v: L' 

Ecclesiologie au XIX siecle (Paris, 1960), 141–195.
25 Vilanova, Histoire des théologies chrétiennes, 474.
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duhovništva vernih, ki je bilo v katoliški teologiji dolgo časa pozabljeno. Po 
Möhlerjevi teološki viziji Cerkev ni samo občestvo ljubezni, ki ga vzbuja Sveti 
Duh, pač pa je tudi odrešenjska skupnost (institucija), ki jo je ustanovil Kristus 
in jo prežema s svojo močjo, zato je ''Kristus odrešenik, ki trajno deluje, je vedno 
aktualna inkarnacija Božjega Sina''. Kakor je ohranjanje sveta trajno ustvarjanje 
(creatio continua), tako je Cerkev kot nadaljevanje  Kristusovega odrešilnega 
dela trajna inkarnacija (incarnatio continua).26

Möhler je tudi poglobil pogled na vlogo in pomen hierarhičnih struktur v 
Cerkvi. V delu Symbolik je pokazal, da se delovanje Svetega Duha vrši po učenju 
cerkvenega učiteljstva, ki je neobhodna vez današnje Cerkve s prvenstvom in 
poslanstvom, ki ga je dobil Peter, da »potrjuje v veri« (Lk 22,32). Zavedajoč se 
nevarnosti separatističnega misticizma v času po letu 1832 je dokazoval, da se 
delovanje Svetega Duha uresničuje v organiziranem telesu in hierarhično ure-
jeni Cerkvi. Ta ekleziološka vizija, ki jo je Möhler začrtal in pozneje dopolnil na 
osnovi cerkvenih očetov, se ni mogla uveljaviti na I. vatikanskem koncilu, ker so 
bile močnejše drugačne težnje, je pa prišla do veljave na II. vatikanskem zboru, 
posebno v Dogmatični konstituciji o Cerkvi.

Na področju pojmovanja edinosti kristjanov ter naglašanja pomena notra-
njega izkustva za krščansko vero in življenje je Möhler poudarjal notranji, 
osebni, celo mistični element v nasprotju s tedaj prevladujočim zunanjim, juri-
dičnim. Zato so ga nekateri krivili za izbruh modernistične krize ob koncu 19. 
stoletja. A povsem po krivici. Modernistični krizi bi se namreč po prepričanju 
Congarja lahko izognili prav s tem, da bi v katoliški Cerkvi sledili smeri, ki jo 
je začrtal Möhler, saj je začel odgovarjati na vprašanja, ki jih je omenjena kriza 
zastavljala.27

Janez Evangelist Kuhn in teologija kot ubesedena vera

Kuhn (1806–1887), ki sodi v drugo generacijo teologov tübinške šole, je svojo 
pot začel s poučevanjem Svetega pisma in objavil več pomembnih študij o 
biblični hermenevtiki. Leta 1839 je na dogmatični katedri nasledil Johanna 
Sebastiana Dreya in tam ostal do 1882. Po mnenju Franza Xaverja Krausa je 
zapustil najboljša  teološka dela 19. stoletja. 

Kuhn se je kmalu ločil od prve generacije, tudi od Möhlerja. Prešel je teolo-
gijo organske zgodovine (ki jo je predlagal Möhler, izhajajoč iz ravnovesja med 
Cerkvijo in inkarnacijo kot trajno navzočnostjo Sina v zgodovini) metodolo-

26 Johann Adam Möhler, Die Einheit in der Kirche oder das Prinzip des Katholizismus (Tübingen, 1825), 
215–223.

27 Vilanova, Histoire des théologies chrétiennes, 475.
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ško zato, ker je zagovarjal misel, da sprava med razumom in krščanstvom, h 
kateri je treba težiti, ni možna drugače kot po posredništvu filozofske refleksije 
in teologije, če sta ti neodvisni ena od druge, objektivno pa zato, ker je učence 
učil gledati na Cerkev kot tisto, ki je podrejena Božji besedi in se uveljavlja kot 
prostor pričevanja.28 

Kuhn je prvi teolog, ki se je ukvarjal z vprašanjem hermenevtike. Na kate-
dri za Sveto pismo je obravnaval osnovna vprašanja eksegeze. V delu Jezuso-
vo življenje je dokazoval vpliv judovskega okolja na Jezusovo psihologijo. V 
nasprotju z mitično interpretacijo Straussa je zagovarjal principe teološke her-
menevtike. Učil je, da so evangeliji pričevanja vere in posredujejo apostolsko 
izročilo, ki je ''formalni vir teologije in dogem''.29 Skupaj z Friedrichom Heinri-
chom Jacobijem (1743–1819) je zagovarjal idejo, da človeška inteligenca hrani 
neposredno vednost o stvareh in da človekova gotovost obstaja v njegovi vesti. 
Vendar je v nasprotju z Jacobijem, ki je naglašal subjektivizem, Kuhn zagovarjal 
objektivni in univerzalni značaj spoznanja. Ta misel je bila na I. vatikanskem 
koncilu sprejeta v formulacijo o zmožnosti človeškega razuma, da spozna, da 
Bog je (DS 3015). V telesu filozofije, to je v spoznanju in delovanju, je neka ''vera'' 
v primarne resnice, ki jih razodeva vest in so temelj znanosti. Vera in razum, 
ideja in koncept, intuicija in refleksija ali nazadnje vest in znanost so organsko 
povezane v filozofski dejavnosti. Kuhn se je posvetil iskanju nujnega prehoda 
od enega pojma k drugemu z uporabo Heglove dialektike.30

Na teh osnovah je razvil teologijo o preambula fidei. Mnoge ideje, ki so 
nove glede na tradicionalna teološka stališča, so blizu tistim, ki jih je v istem 
času zagovarjal Newman, ter so v soglasju s katoliškim duhom in tradicijo. 

Po Kuhnu je jedro razlike med katolištvom in protestantizmom v pojmo-
vanju apostolske tradicije in zaklada razodetja. Po njegovem protestantizem 
razume apostolsko tradicijo kot vsoto enkrat za vselej postavljenih, ustno 
posredovanih in po spominu zbranih resnic. Za katoliško pojmovanje je apo-
stolska tradicija živa resničnost, razvoj se dogaja v odnosu do napredka člo-
veške refleksije in ohranjanja izročenega.31 Dogemski razvoj razume Kuhn na 
dialektičen in ne logičen način. Gre za dialektično izražanje razodete resnice 
z abstraktnimi pojmi. Človeški duh mora preseči svoje ''omejitve'', ne pa svo-
jih negacij,32 da bi izražena resnica zajela bistvo resničnosti in dejstev. Teološka 
znanost interpretira opredelitve vere, ne da bi bila resnica, v katero se veruje in 

28 Peter Eicher, ''Théologies modernes'', v: Dictionnaire de théologie (Paris, 1988), 772–773.
29 Vilanova, Histoire des théologies chrétiennes, 475.
30 http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Heinrich_Jacobi (vpogled 20. januarja 2010).
31 Vilanova, Histoire des théologies chrétiennes, 476–477.
32 V tem se Kuhnovo razumevanje razlikuje od hegeljanske dialektike.
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je klica razvoja, kdaj presežena.33

Komentatorji Kuhnovega sistema so v njem videli hegeljansko koncepci-
jo resnice. V tem pogledu je daleč od Güntherja. Za Kuhna sta izvor in norma 
razvoja razodetje (zaklad razodetja), kakor ga posreduje apostolska tradicija. 
''Zaklad'' je vsebina (Inbegriff) celotne resnice, ki se veruje ali oznanja. Tradicija 
in Sveto pismo sta božji in človeški vidik iste manifestacije resnice, ideje raz-
odetja. Ni ju mogoče brez škode postavljati nasproti. Cerkev mora vedno obe 
združevati.

Kot je mogoče predpostavljati, je bila Kuhnova vizija deležna resnih naspro-
tovanj, ki so jih sprožili neosholastiki. Glavno se je osredotočilo na odnos med 
naravnim in nadnaravnim redom.34 Od Rima so terjali Kuhnovo obsodbo, ki pa 
se zaradi uspešne obrambe škofa Greitha iz Sant-Gallena ni zgodila. Vendar pa 
kljub temu da je bil oproščen vseh sumov, ni bil povabljen na pripravo doku-
mentov za 1. vatikanski koncil. 

Socialno-etična teologija münchenske šole

Teološko manj pomembno mesto zavzema münchenska  šola, ki je šola v rela-
tivnem smislu. Nastala je 1825. leta ob prenosu univerze iz Landshuta v Mün-
chen. Po letu 1860 so tu delovali pomembni profesorji, katerih misel se je širila 
po vsej Evropi.35 Pod vplivom filozofske sinteze Schellinga, predstavnika pro-
testantizma, se je oblikovalo nasledstvo zgodovinske smeri, ki ga predstavlja 
Ignaz von Döllinger. Drugi krog se je zbiral ob Josephu Franzu Allioliju, tretji 
ob znanem patrologu Heinrichu Kleeju. Smer rimskega prava, ki je zagovarjala 
papeško nezmotljivost, sta vodila laika Ernst Moy in Georg Phillips. Omenimo 
še Franza von Baaderja in Josepha Görresa, ki sta skupaj s Frohschammerjem 
predstavljala semiracionalistično smer. 

Izpostavil bom dve smeri, in sicer socialno-pastoralno ter moralno in njune 
ključne predstavnike: Franza von Baaderja in Emmanuela von Kettelerja ter 
Johanna Baptista von Hirscherja.

Socialni nemir se je prebudil v filozofu Franzu von Baaderju (1765–1841), 
ki veliko dolguje teozofski prenovi Jakoba Böhma (Solovjev in Berdjajev ga 
imata za učitelja krščanske modrosti). Ta slavni profesor se je v treh letih življe-
nja v Angliji navzel idej angleških sociologov in nato v Münchnu objavil raz-
pravo o vprašanju delavstva. Velja za najpomembnejšega misleca romantike in 
katoliške restavracije v južni Nemčiji. V svojih publikacijah na temo religiozne 

33 Vilanova, Histoire des théologies chrétiennes, 477.
34 Edmond Vermeil, Jean. Adam Möhler et l' ecole catholique de Tubingue (Paris, 1913), 176–210.
35 Vilanova, Histoire des théologies chrétiennes, 478.
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filozofije kaže skrb za filozofijo družbe, ki mora temeljiti na principu združeva-
nja posameznikov na osnovi vere, saj njihovo medsebojno zaupanje predposta-
vlja skupno zaupanje v Boga. Njegovo teološko stališče je v močnem nasprotju 
z racionalizmom tudi zato, ker se je navdihoval pri protestantski mistiki, ki se 
je razvijala in motivirala v odnosu do problemov sodobnega idealizma, kakor 
sta ga začrtala Schelling in Hegl. Baaderjeva skrb je rasla iz teologije križa, v luči 
katere je leta 1835 pisal o nesorazmerju med protestanti in delavstvom. Podpi-
ral je etično in socialno vrednost svobodnega združevanja delavcev ter skrb za 
rešitev njihovega položaja,36 zato velja za pionirja socialnih reform.37

Podobno smer razvoja zasledimo tudi pri Emmanuelu von Ketteler-
ju (1811–1877), ki je imel kot parlamentarni poslanec na ''katolikentagu'' v 
Frankfurtu leta 1848 pomembno razpravo o ''perečih vprašanjih našega časa''.38 
Vprašanja cerkvene politike in sociale je presojal v luči pastoralne in duhov-
ne motivacije. Osnovo za svoj teološki nazor je črpal iz Tomaževega nauka o 
redu v stvarstvu. V nadaljnjem poglabljanju svoje usmeritve se je osredotočil na 
dva pola, na Kristusa in Cerkev. Vse njegovo zanimanje za socialne probleme je 
temeljilo na predstavi o Cerkvi kot živem temelju človeške družbe. Po njego-
vem razmišljanju lahko teologija tam, kjer ni soglasja, razvija vlogo političnega 
posrednika pri vprašanju temeljnih pravic. Na osnovi takega posredništva bi 
stranke, sindikati in neklerikalne družbene moči lahko bile priznane.  

V središče pastoralnega prizadevanja je postavljal duhovno prenovo kle-
rikov ter klical k edinosti v Kristusu in njegovi ljubezni kot izhodiščni točki in 
središču vsega duhovniškega življenja in pastoralnega delovanja, ki mora biti 
usmerjeno k ljudem, predvsem majhnim in ubogim.

Naj dodam, da je bil na 1. vatikanskem koncilu Ketteler eden od voditeljev 
manjšine, ki je nasprotovala razglasitvi dogme o papeževi nezmotljivosti, a se je 
pozneje pridružil podpornikom te dogme in jo interpretiral iz svojega "organ-
skega" pojmovanja Cerkve. 39

Johann Baptist von Hirscher (1788–1865) se je uveljavil na področju 
moralne in pastoralne teologije kot profesor na univerzi v Tübingenu. Skupaj 
z Dreyem, Kuhnom in Möhlerjem sodi med glavne zastopnike te šole. V nje-
nem duhu  je naglašal cerkveni vidik in zgodovinsko naravo krščanstva. Prepri-
čan, da je najpomembnejša služba v poslanstvu duhovnikov oznanjevanje, je 
svoja prizadevanja usmeril na njegovo prenovo, pri tem pa nekoliko zanemaril 

36 Hans Maier, Revolution und Kirche: zur Frühgeschichte der christlichen Demokratie (3. izd.) (München, 
1973), 479.

37 http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Baader (vpogled 21. januarja 2010).
38 H. Conus, ''Mgr von Ketteler: un grand évêque social'', Nova et Vetera 38 (1963), 13.
39 Vilanova, Histoire des théologies chrétiennes, 480.
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zakramentalni vidik.40 Zagovarjal je odrešenjsko razsežnost teologije, ki sta se je 
razsvetljenski racionalizem in avtoritarni tradicionalizem izogibala. Kot vodil-
no idejo, v kateri je iskal življenjski značaj krščanske vere, je poudarjal Božje 
kraljestvo, ki se uresničuje v zgodovini in družbi. Po Hirscherju se to dogaja v 
ozaveščanju ter praktičnem spodbujanju in oblikovanju osebne in socialne svo-
bode, kjer se iskanje resnice vrši v interesu svobode in je ''versko znanje'' osnova 
za ''znati živeti''. Po njegovem morata biti katehetska in pastoralna dejavnost 
usmerjeni v oblikovanje človekovega čustvenega in občestvenega življenja ter 
v notranjo prenovo Cerkve (in države) v smislu nenehnega razvoja, od izvirov 
do času primernih oblik uresničenja Božjega kraljestva.41 

Hirscherjeva novost, ki se je razširila med njegovimi učenci, je bila kmalu 
na udaru. Nekateri njegovi somišljeniki so bili postavljeni na stranski tir, neka-
teri so se priključili restavratorskemu toku ultramontanizma, drugi, na primer 
Möhler, pa so bili obdolženi krivega nauka. Glavni očitki Hirschu so bili, da je 
''Boga v samem sebi'' zamenjal za ''Boga v odnosu do sveta''. Danes odkrivajo v 
Hirschu predhodnika sodobne teologije.

Avguštin Lah

THEOLOGICAL TENDENCIES IN THE TIMES OF SLOMŠEK 

SUMMARY

The development of the different theological currents of the 19th century which 
were shaped and spread more or less as a whole shows that they were all a 
response to certain new questions, arisen in the time of philosophical currents, 
social-political events, ecclesiastical-political and pastoral processes. Among 
the most important questions, determining the direction of the theological 
research and thought was the relationship between reason and faith, between 
the historical facts and timelessness of the revelation and Christianity, between 

40 Benedik, ''Tokovi v Cerkvi in njihovi vplivi na Slomška'', 33.
41 LThK, zv. 5, 154.
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Christianity and society, also determining this direction were the thoughts on 
the role, meaning and the structure of the Church, on the relationship between 
the categorically-dogmatic and mystically-pneumatic element of theology and 
on the Church and life in general.

In the versatile and exciting 19th century the theology steered between 
Scylla of the enlightened rationalism and Charybdis of the romanticism which 
under the influence of Protestantism developed into extreme pietism and is 
not dealt with in this treatise, as the other currents in Protestantism were also 
left out. With respect to Catholicism I left out the Scholastic and Neo-Scholastic 
theology, which maintained the official position of theology from the Council 
of Trent to the Vatican Council II. 

Some of the theological currents, Hermesianism or extreme Ultramonism 
for example, existed for a short period of time and also exerted a short lasting 
influence. Other currents preserved a long lasting influence by being forcefully 
pushed aside or overlooked for a period of time, proving only later to be impor-
tant or worthy of attention. Such was the fate of the theological current which 
arose under the influence of the Tübingen School. Some theological currents, 
above all those related to ecclesiastical questions, were the officially accepted 
doctrine and preserved their influence until today but at the same time they 
present a substantial burden to the mission of the Church in the world, espe-
cially in the ecumenical field. All theological currents, however, support the 
claim that theology is a science which will never stop developing, since every 
answer that theology provides sooner or later evolves into an occasion for pos-
ing new questions.  

The theological currents were answers to certain questions and as such 
they influenced people. It can be maintained with a high degree of certainty 
that to some extent Slomšek was confronted with all the theological currents 
of the 19th century. It is highly likely that he was acquainted with the contro-
versy and the influence of ultramontanism, furthermore he probably adopted 
the theological and ecclesiastical principles of the Tübingen School as can be 
concluded on the basis of his understanding of the Church, pastoral enthusi-
asm and the ecumenical scope. 
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Izvleček:
Zgodovina nekega naroda ne vsebuje le dejstev oz. zaporedja dogodkov, ki so 
jih ustvarjali veliki ljudje, temveč tudi širši horizont, ki ga imenujemo duhov-
no dogajanje. Pomembnim zunanjim dogodkom sledijo pomembni dogodki 
v človekovem umu. Filozofski razmislek pride za dogodki, toda filozofija veli-
ke spremembe tudi pripravlja in jih napoveduje. V pričujoči razpravi se bomo 
seznanili s filozofskimi tokovi v Slomškovem času. Orisu nekaterih splošnih 
značilnosti novoveške filozofije bo sledil pogled v obdobje med sholastiko in 
neosholastiko na Slovenskem.
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''Ideje niso nedolžne'', je na enem svojih predavanj iz filozofije na Teološki fakul-
teti dejal prof. dr. Anton Stres, sedanji ljubljanski nadškof. Ideja je zgolj ideja, je 
stvarnost, ki je pravzaprav šele v možnosti, da postane ideja, bi lahko ugovarja-
li. Kako torej ideje sploh misliti drugače kot znotraj konteksta nedolžnosti oz. 
ali lahko zgolj misel povzroči dejanske premike na ravni stvarnih sprememb? 
Seveda.

Pri preletu skozi zgodovino človekovega bivanja lahko namreč z lahkoto 
uvidimo, da so ideje velikih ljudi spreminjale tok zgodovine, da so veliki ljudje 
krojili tok časa in postavljali temelje za stanje duha.

Ko govorimo o zgodovini nekega naroda in o velikih ljudeh, ki so jo sou-
stvarjali, ne mislimo le na dejstva oz. zaporedje nekih dogodkov, na golo kopi-
čenje zgodovinskih dogodkov, temveč nas zanima zakulisje dogajanja (tj. ideje); 
zanimajo nas silnice, ki usmerjajo tok zgodovine, torej tudi širši horizont. Tega 
bi lahko poimenovali tudi duhovno dogajanje. Pomembnim zunanjim dogod-
kom namreč sledijo pomembni dogodki v človekovem umu. Filozofski razmi-
slek pride za dogodki, toda filozofija velike spremembe tudi pripravlja in jih 
napoveduje.1 Zato je smiselno in prav, da postavimo Slomška in njegovo delo v 
ta širši horizont, saj se v vsakem človeku na nek način zrcali čas, v katerem živi, 
in nam postaja razumljiv zgolj ob upoštevanju te časovno-duhovne determini-
ranosti.

Tako se bomo v razpravi seznanili z idejnimi (filozofskimi) tokovi, ki so se 
risali na obzorje časa, v katerem je živel Anton Martin Slomšek. Ker je področje 
obravnavane teme izjemo široko in vseh smeri ni moč poglobljeno predstavi-
ti, se bomo omejili zgolj na nekatere poglavitne filozofske ideje v Evropi in na 
Slovenskem.

Filozofski tokovi v Evropi − splošne značilnosti novoveške filozofije

Racionalizem in razsvetljenstvo

Obdobje druge polovice 17. stol. in predvsem 18. stol. je obdobje razsvetljenstva, 
ki je sicer širši novoveški evropski pojav. Začetke lahko najdemo že v renesansi, 
sega celo skozi nemško klasično filozofijo vse do Hegla. Človek se v novem veku 
spričo velikih odkritij 15. in 16. stoletja (odkritje tiska 1405, odkritje Ameri-
ke 1492, Kopernikov heliocentrični sistem 1507 itd.) doživlja kot vedno bolj 

1 Ali kot zapiše G. W. H. Hegel: ''Minervina sova začenja svoj let šele, ko začne padati mrak''. Filozofija 
sledi dogodkom dneva. G. W. H. Hegel. Grundlinien der Philosophie des Rechts (Hamburg, 1955), 
XXIV. Navaja Anton Stres, Zgodovina novoveške filozofije (Ljubljana, 1998), 6 (dalje: Stres, Zgodovina 
novoveške filozofije). 
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avtonomen in suveren subjekt. Ko na tem mestu govorimo o razsvetljenstvu, 
mislimo predvsem na samoosvobajanje človeka. Gre za odvezovanje od vsake 
odvisnosti, od celotne srednjeveške zgradbe človekovega samorazumevanja 
(tudi odvezovanje od na razodetju postavljenega srednjeveškega teološko-filo-
zofskega sistema mišljenja).2

Ker se ''razsvetljenski'' človek vedno bolj osamosvaja, začne zavračati avto-
riteto − znanstveno, religiozno, politično. Naslonitev na lastne sile postaja 
vedno bolj sinonim za beg od starega, tradicionalnega in občeveljavnega. Člo-
vek želi preurediti svet po svoji zamisli, ''narediti nov svet, boljši svet, pravičen 
svet in končno nič manj kot raj na zemlji: zato se moderno hotenje loti tudi 
religije in morale''.3 Človek izpodrine Boga z mesta najvišjega moralnega zako-
nodajalca in sam zasede ta prostor. V začetni dobi razsvetljenstva človek izrec-
no še ne odklanja Boga in se ne čuti od njega ogrožen, toda odklanja vsako 
razodetje in religiozno avtoriteto, odklanja Cerkev. V religiji in morali priznava 
avtoriteto svojega uma, šele v nemškem idealizmu (in v času po njem) zavra-
ča vsako transcendenco, vsakega B(b)oga, ki bi bil nad človekom in onstran 
njega. Ravno v tem momentu pride po mnenju nekaterih do konca modernosti 
v ožjem pomenu besede. V filozofiji ta trenutek najbolje predstavlja F. Nietz-
sche. Izkaže se, da človekov um vendarle ni sposoben zavzeti mesta Boga in da 
ne more zagotoviti avtoritete občeveljavne resnice. Tedanja novoveška misel, ki 
jo imenujemo modernizem, se prevesi v t. i. postmodernizem. 

Kot osrednje moderno teženje lahko opredelimo emancipacijo in nasloni-
tev človeka samega nase,4 kar vodi v liberalizem in individualizem. Posameznik 
ni več podrejen občosti,5 kot je bilo to značilno za srednji vek, temveč posta-
ja vedno bolj individualist, ki je vse bolj odvisen od samega sebe. Poudarek se 
prenaša na tisto, kar je posebno, posameznikovo in subjektivno. Posledica tega 
so kulturni in civilizacijski pluralizem, narodna zavest, po drugi strani pa kon-
flikt med občestvom in posameznikom. To vodi posameznika v vedno večjo 
osamljenost in izgubljenost. Druga značilnost modernosti je delitev dela. Vsaka 
dejavnost se želi ločiti od druge, se specializirati in išče svojo lastno metodolo-
gijo. Pride do čiste racionalnosti, ki je pogoj modernega znanstvenega in teh-
nološkega razvoja. Tako se z delitvijo dela loči tudi sveto od profanega, reli-
giozno od posvetnega. Razum postane zgolj instrumentalen, gre mu samo za 

2 V tem miselnem sistemu je najvišja avtoriteta Bog oz. božje razodetje, ki ga človek brezpogojno 
sprejema (ali pa neka umna narava). Ravno temu avtoritarnemu dogmatizmu se zoperstavi kritični 
razsvetljenski razum. Ivo Urbančič, Med sholastiko in neosholastiko (Ljubljana, 1970), 12. 

3 Anton Stres, ''Med razsvetljenstvom in novokantovstvom'', v: Ernst Cassier, Filozofija razsvetljenstva 
(Ljubljana, 1998), 337.

4 Stres, Zgodovina novoveške filozofije, 2.
5 Občost je bila lahko državna skupnost ali celo kozmična celota. Prim. Stres, Zgodovina novoveške 

filozofije, 8−9.
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eno razsežnost, to je učinkovitost. Naslednja posledica modernega razvoja je 
zasebništvo. Gre za apatijo ljudi in nezainteresiranost za vprašanja človeštva. 
Ljudi ne zanimajo več vprašanja morale, svetovne politike, ne čutijo več odgo-
vornosti za usodo sveta. Posameznik se zapira v zasebni svet užitkov in izgublja 
čut odgovornosti za drugega. 

Nekateri mejniki

Omenili smo že, da se je moderna začela postavljati in proslavljati s prevlado 
razuma na vseh področjih; tako pridobijo velik pomen znanost, napredek in 
razvoj. Nemški idealizem velja za vrhunec modernizma, ki pa se počasi izčr-
pa proti koncu 19. stoletja.6 Čas moderne (ali racionalizma v filozofiji) je čas, 
ko je bila poglavitna naloga mislecev iskanje osnov za utemeljevanje različnih 
političnih in družbenih institucij, zakonodaj in etičnih načel. Tako je npr. Rene 
Descartes (1596−1650), ki velja za začetnika novoveške misli in moderne filo-
zofije, skušal na mesto negotove srednjeveške filozofije postaviti znanost (neko 
univerzalno metodo, ki bi jo lahko uporabljali na vsakem področju), ki bo 
zanesljiva kot matematika, s pomočjo katere bi lahko ljudje postali ''gospodarji 
in lastniki narave''. Smisel znanja je v moderni mnogokrat postal ''v tehnologiji'', 
ne v znanju samem. ''Ko bomo vse odkrili, bomo tudi vse obvladali''. Raciona-
lizem7 doseže svoj vrhunec v filozofiji Barucha Spinoze (1632−1677) in G. W. 
Leibniza (1646−1716), sledi mu idealizem 19. stoletja.

Kot kasnejši poskus iskanja temeljev (in utemeljevanja raznih institucij) 
sledi idealizem 19. stoletja, kjer moramo omeniti Heglovo (1770−1831) filo-
zofijo duha in Marxovo (1818−1883) teorijo o človeku v njegovem zgodovin-
skem in družbenem razvoju. ''Ta razvoj je Marx pojmoval kot nekaj božanskega, 
nekaj absolutnega, kot nekakšno brezosebno usodo, nad katero človek nima 
oblasti, jo pa lahko spozna in se ji pridruži kot zgodovinski nujnosti.''8 

Za 19. stoletje je značilno, da ga preplavlja množica splošnih teorij o člo-
veku in svetu, ki si vsaka zase prizadevajo odkriti zadnji temelj, neko splošno 
enačbo, iz katere bi lahko izpeljali magično formulo vsega, kar se dogaja, kar 

6 Prim. Anton Stres, ''Značilnosti postmoderne kulture'', Bogoslovni vestnik 60 (2000): 267.
7 Temeljno stališče racionalizma je prepričanje, da si človekov um − če pravilno izvaja svoje ideje iz 

pravilnih prvih aksiomov ali načel − zadošča za svoje delovanje in izdelavo dosledne filozofske teorije 
o svetu in njegovem počelu. Osrednjo pozornost je zato potrebno posvetiti ''idejam'', tj. našim občim 
pojmom, jih natančno razločiti od nejasnih in netočnih domišljijskih predstav in jih nato s pravilno 
metodo razvijati naprej, dokler ne izdelamo dosledne teorije o celotni stvarnosti. Stres, Zgodovina 
novoveške filozofije, 14.

8 Anton Stres, ''Možnosti in prepadi postmodernizma'', v: Postmoderna in živo izročilo : zbornik preda-
vanj (Ljubljana, 1993), 8.
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obstaja in kar je. Govorimo o t. i. velikih pripovedih, ''grande narrative'', o velikih 
zgodbah napredka, zmag in izboljšav. V tem prizadevanju prevzame pomemb-
no vlogo matematika − postane namreč vzor pravega in nespornega znanja. 
Zato je potrebno vsako vedo, tudi filozofijo, izdelati na tako jasen način, kot je 
jasna in nesporna matematika. Potrebno pa je najti tudi pravilno metodo. To 
bo tista, ki bo zagotavljala čisto razumnost in izključevala vsako iracionalnost 
(izključiti je potrebno vse, kar izhaja iz čustev, hotenj, želja ali nagonov, saj so 
čutila tista, ki lahko zavajajo, varajo, svet čistega mišljenja pa je znotraj posame-
znika jasen). Zato je potrebno iskati resnico znotraj nas samih, mišljenje mora 
ostati zvesto samo sebi. Idealizem je tista ''filozofija'', ki bo skušala uresničiti ta 
ideal mišljenja, ki tudi takrat, ko misli svet, ne misli drugega kot samega sebe.9 

Omeniti moramo še pozitivistični poizkus ponovne vzpostavitve reda 
(v nasprotju z revolucionarnim rušenjem), ki filozofiji daje nalogo, da siste-
matizira znanje; pozitivizem želi na podlagi znanosti urediti politiko tako, da 
bi zgodovina mirno potekala po vnaprej določenih pravilih oz. zakonitostih 
zgodovine.10 Pozitivizem se pojavi v času, ko je intelektualno ozračje globoko 
zaznamovano z razvojem znanosti, predvsem pozitivne oz. izkustvene. Ker 
postane znanstveno izkustvena metoda vodilo vsakršnega znanja, za metafizi-
ko ni več prostora in filozofija pride v krizo (saj se znajde v vmesnem prostoru 
med mitom in znanostjo). Naštejmo le nekatere predstavnike pozitivizma: A. 
Comte (1798−1857), J. S. Mill (1806−1873), L. Wittgenstein (1889−1951).

Drugi pomembni sodobniki Slomška so bili: S. Kierkegaard (1813−1855), 
predstavnik filozofije življenja (človekovega bivanja se loti neposredno, gre za 
obrat k človeku; človeka želi soočiti z njegovo posamičnostjo in edinstvenostjo, 
da bi se začel zavedati sebe, svojih zmožnosti in odgovornosti zase, da bi navse-
zadnje začutil svojo svobodo in se začel v skladu s tem osebno in neponovljivo 
odločati.11 V to obdobje sodi tudi filozofija F. Nietzscheja (1844−1900), vendar 
se na tem mestu žal tudi z njegovo filozofijo ne moremo poglobljeno ukvarjati. 

Vznik razsvetljenstva in racionalistične filozofije na Slovenskem

Vse evropsko filozofsko dogajanje je imelo svoj odmev v tedanjem slovenskem 
kulturnem prostoru (ki je bil v okviru tedanje avstrijske države bolj ali manj 
vključen v tedanje evropsko kulturno dogajanje). Do tedaj prevladujočo sho-

9 Stres, Zgodovina novoveške filozofije, 16.
10 Prav tam, 196.
11 Prav tam, 216.
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lastiko12 (ki je trajala vse do 19. stoletja) so ob koncu 17. in v začetku 18. stole-
tja začeli izpodrivati novi filozofski tokovi. Na področju vere stopa v ospredje 
racionalno utemeljevanje religioznosti nasproti avtoriteti Svetega pisma, buditi 
pa se prične tudi potreba po empirističnem raziskovanju, opisovanju naravnih 
pojavov, krajevnih in jezikovnih posebnosti ipd. Omenimo zgolj nekatere nosil-
ce novega duha pri nas: Schönleben, Valvasor, Popović, Linhart. Izrazitejši slo-
venski filozofi večinoma niso bili vključeni v te spremembe na Slovenskem, saj 
so v tem času delovali na univerzah in šolah takratne Avstrije – zunaj svoje ožje 
domovine (omenimo tri najvidnejše mislece tega obdobja: Jakob Štelin, moral-
ni filozof, (1688−1770), Anton Ambschel, fizik in matematik, (1749−1821) in 
Martin Kuralt (1757−1845).

Filozofija razsvetljenstva se je izražala tudi v tem, da je pojme morale, reli-
gije in vzgoje izvajala iz človekove narave same in ne več iz nekega zunanjega 
akterja (npr. Boga). Tako nastanejo pojmi naravne etike, naravnega prava in 
naravne religije. In v tem času smo bili na Slovenskem zamudniki, saj je bila 
v ospredju še vedno sholastična filozofija, ki so jo v glavnem poučevali jezuiti 
(na ljubljanskem kolegiju). Iz disputacij ali razgovorov ter zapisov tistih, ki so 
obiskovali jezuitski kolegij, je razvidno, da je šlo za t. i. skotistično smer, ki jo 
zaznamuje zanimanje za Descartesovo filozofijo in za filozofijo hrvaškega roja-
ka, filozofa in matematika jezuita R. Boškovića (1711−1787). Ta je predstavnik 
dinamičnega atomizma, eden najpomembnejših naravoslovcev 18. stoletja. 
Pri nas sta se nanj močno opirala kapucin Ambrozij Redeskini (1746−1804) 
in Franc Samuel Karpe (1747−1806), ki velja za enega naših najbolj imenitnih 
predstavnikov razsvetljenske, racionalistične filozofije. Bil je zagovornik Lock-
ovega in Leibnizovega deizma, ki je istovetil Boga z naravo. Prepričan je bil, da 
je samo razum tisti, ki zmore dojeti božanstvo. Zanj je filozofija produkt člove-
kovega duha, prevevati pa jo mora ljubezen do resnice, ne pa do sistema kot 
takšnega. Za njegovo filozofijo je značilen eklekticizem; v svojem filozofskem 
sistemu združuje prvine avtorjev različnih zgodovinskih obdobij, tudi tiste, ki 
med seboj niso posebej združljive. To potrjuje njegovo stališče, da filozofija ne 
more biti le produkt posameznika.

Naslednja velika misleca racionalizma pri Slovencih sta bila Franc Ksaver 
Gmeiner, sicer vnet privrženec jožefinizma13 (1752−1824) in Čeh Jožef Kala-

12 Sholastika (tako kot tudi patristika) sodi v t. i. krščansko filozofijo; gre za preplet grške filozofije in 
judovsko-krčanskega izročila. Sholastična filozofija pomeni nadaljevanje srednjeveškega mišljenja, 
pomeni tudi razcvet krčanske kulture, ki pa začne propadati z novim vekom. Pojem sholastičen se je 
uveljavil v novem veku (najizraziteje v 19. stoletju), ko postane sholastična metoda filozofije uradna 
metoda, smer in miselni okvir katoliške Cerkve.

13 V skladu z Jožefovimi reformami se je zavzemal za uveljavljanje narodnega jezika v znanosti in filo-
zofiji, s tem pa ni mislil slovenščine, ampak izključno nemščino. To lahko na nek način razumemo, če 
poznano dejstvo, da je preživel skoraj vse svoje življenje v Gradcu.
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sanc Likavec (1773−1859). Za Gmeinerja je filozofija sistem vednosti o temelj-
nih vzrokih vseh stvari, tj. o svetu.14 Frane Jerman ocenjuje, da je Gmeinerjeva 
filozofija tipično razsvetljenska, kar je razvidno iz njegovega povsem nekritično 
odklonilnega odnosa do sholastike in povzdigovanja naravoslovja (Kopernik, 
Bošković). Naravoslovje pa se dejansko loči od filozofije šele v 19. stoletju.15 

Pomembnejši za slovensko filozofsko misel je Likavec (roj. na Češkem, 
svoja dela je pisal v latinščini in kasneje v obvezni nemščini), saj je v naspro-
tju s Karpetom in Gmeinerjem poznal in tudi priznaval Kantovo filozofijo,16 
ki je pomenila po eni strani vrh celotne novoveške filozofije, po drugi strani 
pa začetek povsem novega spekulativnega načina filozofiranja, ki je pomenil 
uvod v nemško klasično filozofijo.17 Likavec je bil med racionalisti edini, ki je 
ustvarjalno razumel Kanta in z njegovo filozofijo seznanjal ljubljansko okolico 
(gimnazijce).

Filozofija v 19. stoletju

Na Slovenskem je to stoletje prebujanja Slovencev v skrbi za slovenski jezik, kre-
pitev slovenske narodne zavesti, na filozofskem področju pa žal ni bilo ustre-
znega odziva na to dogajanje. Filozofsko mlačnost gre morda pripisati mnogim 
spodletelim poskusom, da bi Ljubljana dobila svojo univerzo, kar ji uspe šele po 
1. svetovni vojni (leta 1919). Zato je razumljivo, da se filozofija ni uspela institu-
cionalno razvijati. Kljub vsemu bom naštela nekatera imena, ki so pripomogla 
k nadaljnjemu razvoju filozofije pri nas: Karel Ulepič (1810−1862), Anton 
Fister (1808−1881), ki je med drugim aktivno sodeloval v marčni in okto-
brski revoluciji na Dunaju 1848. leta − zavzemal se je za avtoriteto razuma in 
ne za avtoriteto osebnosti, za svobodno vzgojo v Russeaujevem smislu, Etbin 
Heinrich Costa (1832−1875), ki velja za enega začetnikov družboslovne 
misli na Slovenskem in je v nekem smislu tudi ideolog tedanjega meščanskega 
liberalizma,18 Josip Nejedli (1821−1919), po rodu Čeh, profesor na ljubljan-
ski gimnaziji, Josip Sernec (1844−1925), Josip Križan (1841−1921), ki prvi 

14 Ivo Urbančič, Med sholastiko in neosholastiko (Ljubljana, 1970), 128.
15 Frane Jerman, Slovenska modroslovna pamet (Ljubljana, 1987), 51 (dalje: Jerman, Slovenska modro-

slovna pamet). 
16 Kantovo revolucionarno izhodišče je bilo v tem, da je obrnil odnos med objektom in subjektom: v 

filozofiji vse do Kanta je bil predmet tisti, ki je določal zavest. S Kantom pride do preobrata: zavest 
je tista, ki določa predmete in sicer po vnaprej danih (apriornih) oblikah čutnosti (prostor in čas) in 
kategorijah razuma (npr. odnosnost, vzročnost).

17 Jerman, Slovenska modroslovna pamet, 52.
18 Costa je menil, da se država ne sme vmešavati v posameznikovo svobodo, mora pa pospeševati ena-

komeren razvoj človekovih sposobnosti. Costa je bi tudi proti socializmu in komunizmu, saj ljudi 
uniformirata. Jerman, Slovenska modroslovna pamet, 70.
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napiše učbenik logike za gimnazijo in sicer v slovenskem jeziku in s tem odpre 
vrata slovensko pisanim znanstvenim razpravam (česar so se lotili ob koncu 
stoletja predvsem neotomisti in s tem poskrbeli za začetek slovenske filozof-
ske, pretežno aristotelovsko-sholastične terminologije). Omenimo še logika 
Mihaela Markiča (1864−1939), ki je pisal matematične, slovnične in logiške 
razprave v nemškem, francoskem in slovenskem jeziku. Poznal je vso do tedaj 
dosegljivo matematično in logiško literaturo in z njo polemiziral.19 Njegovo 
poznavanje matematike in logike je bilo zelo dobro, tudi sicer je bil široko raz-
gledan, toda žal njegovim ''odkritjem'' rojaki niso mogli slediti. 

Posebno mesto v tem obdobju pripada Janku Pajku (1837−1899), kate-
rega filozofsko delo je večinoma ostalo zunaj domovine (kot filozof je deloval 
predvsem v nemškem okolju). Glavni je njegov prispevek k etiki, saj jo pojmuje 
kot tisto filozofsko disciplino, v kateri se združujejo različne panoge spoznanja, 
t. i. teoretično vedenje in celoten obseg praktičnega vedenja. Etike ne pojmuje 
zgolj antropološko, subjektivno, ampak jo vnaša v celoto stvarnosti, v bit, ki 
je pri njem istovetna z naravo. Zato za Pajka pomeni biti etičen isto kot delo-
vati − služiti nalogam sveta. Moralna dolžnost pa je tista, ki človeka zavezuje k 
dobremu dejanju.

Neosholastika (in Slovenci)

Sholastična filozofija oz. njena obnova na Slovenskem v 19. stoletju ni izoliran 
dogodek, temveč spada v širše evropsko gibanje krščanske katoliške obnove. 
Neosholastika ni le filozofsko prizadevanje, ampak celovito družbeno delo-
vanje Cerkve za prenovo zahodne družbe v smislu krščanskih vrednot.20 Pri 
neosholastiki tako ne gre le za prenovitveno, temveč restavratorsko gibanje.21 
Cerkev je bila mnenja, da je mogoče družbo krščansko prenoviti le na podlagi 
njenih ustaljenih miselnih okvirjev in ne na podlagi novoveških miselnih tokov, 
ki so rušili tradicionalno metafiziko in postavljali kritično oz. skeptično filozo-
fijo, ki je osnova znanstvenemu napredku. V našem nadaljnjem razmišljanju se 
bomo omejili na ozko filozofsko dejavnost in ne širšo katoliško prenovo.

V tem oziru moramo omeniti pomembno vlogo enciklike Papeža Leona 
XIII. Aeterni Patris, s katero leta 1879 potrdi sholastično (tomistično filozofijo − 

19 Jerman, Slovenska modroslovna pamet, 76.
20 Prizadevanje za prenovo zahodne družbe v smislu krščanskih vrednot je še danes odprto in 

nedokončano, pa tudi analitično nedorečeno prizadevanje. Janez Juhant, Idejni spopad : Slovenci in 
moderna (Ljubljana, 2009), 73.

21 Janez Juhant, ''Vpliv neosholastike na Slovenskem'', v: Vloga Cerkve v slovenskem kulturnem raz-
voju 19. stoletja : zbornik simpozija 1988, ur. France M. Dolinar, Joža Mahnič in Peter Vodopivec 
(Ljubljana, 1989), 90. 
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filozofijo Tomaža Akvinskega) kot uradno filozofijo Cerkve, kot pravo katoliško 
filozofijo in s tem odpre vrata razvoju neosholastike (neotomistične filozofije) 
kot katoliške filozofije, kar hitro in močno odmeva tudi na Slovenskem. Sicer je 
to že obdobje, ki spada v čas po Slomškovi smrti, toda začetke tega prizadeva-
nja je moč čutiti že mnogo prej (še za časa Slomškovega delovanja). Zato bomo 
v nadaljevanju na kratko predstavili le dva najvidnejša filozofa, ki sta bila Slom-
škova mlajša sodobnika in sta dalje razvijala neosholastično filozofijo na naših 
tleh. To sta Anton Mahnič in Frančišek Lampe. 

Anton Mahnič (1850−1920) je z izdajanjem Rimskega katolika 
(1889−1896) dal smernice za oblikovanje katoliške misli na temelju metafizič-
ne trojice: pravo – resnično, dobro, lepo (verum, bonum, pulchrum). Mahnič 
velja za prvega filozofa, ki se je sistematično lotil filozofskega pisanja v sloven-
skem jeziku ter s tem spodbudil somišljenike k študiju filozofskih problemov. 
Tudi njegovi somišljeniki (okrog Rimskega katolika) so se kritično spopadali z 
novoveško filozofijo (npr. Jurič, Pavlica, Evgen Lampe idr.). Medtem ko je Mah-
nič v svojih spisih seznanjal bralce s platonsko pojmovano tomistično estetiko, 
so njegovi somišljeniki polemizirali s Kantovo filozofijo.

Mahničev kolega Frančišek Lampe (1859−1900) si je za svojo življenjsko 
nalogo zadal, slovenskim izobražencem in predvsem mladini razložiti osnove 
tomistične filozofije. V svojih spisih je prvi zares sistematično prikazal tomistič-
no filozofijo, skušal pa je prikazati tudi pozitivne plati tistih filozofskih šol, ki 
se same po sebi s tomizmom niso ujemale.22 Filozofijo imenuje modroslovje in 
ugotavlja, da je človeku vrojena vedoželjnost, se pravi strast po spoznavanju 
vzrokov vseh stvari. Modroslovje je tako veda, ki ''stori človeka modrega''23 oz. 
veda o najvišjih principih. Ena od pomembnejših filozofskih disciplin je bila za 
novi tomizem etika. Lampe poudarja, da ima človek svobodno voljo in da je za 
svoja dobra ali slaba dela po smrti nagrajen ali kaznovan. Človek je kot svobo-
dno bitje podrejen naravnemu zakonu, katerega cilj je posmrtno življenje. Etika 
kot nauk o nravnosti ni samo teoretična, ampak praktična veda. 

Če skušamo povzeti, je iz Lampetovih filozofskih razprav razvidno, da izha-
ja iz filozofije Tomaža Akvinskega, vendar jo razvija v skladu z razvojem empi-
ričnih ved. Za Mahniča pa je značilno, da poudarja predvsem platonske prvine. 
Jerman pravi, da sta Mahnič in Lampe filozofirala vsak na svojem koncu tomiz-
ma, vendar je bilo Lampetovo zgodovinsko in razvojno stališče bolj v skladu 
z zahtevami znanosti in filozofije kot Mahničevo. Vsekakor pa je dejavnost 

22 Jerman, Slovenska modroslovna pamet, 99.
23 Frančišek Lampe, Uvod v modroslovje (Ljubljana, 1887) 19, navaja Frane Jerman v: Slovenska modro-

slovna pamet, 100.
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obeh omogočila razmah tomistične filozofije24 na višji strokovni ravni (kjer gre 
posebno mesto Alešu Ušeničniku).

Zaključek

19. stoletje, v katerem je živel in deloval Anton Martin Slomšek (rojen 26. 
novembra 1800), je čas, ko so se v Evropi dogajali veliki premiki na področju 
razvoja človekovega duha in misli. To je obdobje velikih filozofskih sistemov 
in velikih mislecev, npr. Hegel (1770−1831), avtor idealističnega dialektičnega 
sistema, Kant (1724−1804), kopernikanska revolucija oz. kopernikanski pre-
brat25 in omenimo še nekatera druga velika imena: Fichte (1762−1814), Schel-
ling (1775−1854), Feuerbach (1804−1872) in Marx (1818−1883). To je tudi 
čas svetovnonazorskih, političnih in nacionalnih konfliktov, ki so bili značilni 
za obdobje boja med idejami francoske revolucije in napredne buržoazije ter 
idejami reakcije in konservatizma. Leto 1848 prinese v Evropi vrsto novih bur-
žoazno demokratičnih revolucij, ki izpostavijo nacionalno vprašanje (pomlad 
narodov). V tem času se pojavi tudi slovensko nacionalno vprašanje, ki zahteva 
zedinjenje vseh Slovencev, enake pravice za slovenski jezik, kot jih ima nemški, 
slovensko univerzo in da naj slovenske dežele ostanejo v okviru Avstrije. Slom-
šek je bil v tem smislu, kot pravi France Dolinar, ''dosleden zagovornik legiti-
mizma − večne pravice habsburške hiše.''26 Z nelagodjem je opazoval revolucio-
narno dogajanje, zahteve po ustavi in političnih svoboščinah pa so mu bile tuje. 
Obsojal je kapitalizem in nacionalizem kot tisto miselnost, ki je krščanstvu tuja. 

Ob pregledu nekaterih značilnosti filozofskih tokov v Slomškovem času je 
težko ugotoviti, v kolikšni meri so ti vplivali na Slomška in njegovo delovanje. 
To tudi ni bil namen današnjega razmišljanja, temveč zgolj osvetliti idejne (filo-
zofske) tokove v Slomškovem času. Vsekakor pa lahko sklepamo, da je ohranjal 
konservativne poglede v nasprotju s tedanjimi novoveškimi filozofskimi tokovi 
in da gre za velikega moža, resnično izvirnega duha, ki je bil predan Bogu in s 
posebno ljubeznijo svojemu slovenskemu narodu odličen učitelj in pastir.

24 Tomizem – nekatera stališča: človek je kot umsko bitje sposoben s popolno refleksijo vzpostavljati 
samega sebe kot misleče bitje. Kot umsko (logično) bitje je sposoben povedati o sebi oz. reflektirati 
samega sebe v svet ter priti do temeljev biti, kar je osnovna težnja Aristotela. Človek je s pomočjo filo-
zofije sposoben priti do resnice, sposoben je to resnico spoznati kot resnico Boga.

25 Preobrat v pojmovanju razmerja med subjektom in objektom; niso objekti tisti, ki določajo naše pred-
stave in pojme, ampak naši pojmi določajo predmete.

26 France Dolinar, ''Slomšek in njegova doba'', v: Slomškov simpozij v Rimu, ur. Drago Klemenčič 
(Ljubljana, 1983), 19.
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Mateja Pevec Rozman

PHILOSOPHICAL CURRENTS (IDEAS) IN THE TIMES OF SLOMŠEK 

SUMMARY

When we refer to the history of a nation and to the great people which helped 
to create it, we do not consider just the facts and the sequences, a sheer piling 
up of historical events, but we are also interested in the background, we are 
interested in the forces directing the course of history, we are therefore inter-
ested in the wider scope, which we could name as the spiritual landscape. The 
important events in the world are followed by the important events inside of 
the human mind. The philosophical reflection follows events but philosophy 
as such prepares as well as forecasts the great changes (Stres 1998, 6). So it is 
sensible and right to place Slomšek and his work in this wider scope and to be 
familiarised with the (philosophical) currents of ideas, drawn on the horizon of 
the Slovene tradition and known to Slomšek himself. 

In this treatise I will attempt to present the major ideas or philosophical cur-
rents in times of Slomšek by means of short outlines. The introduction presents 
some of the general characteristics of the modern age philosophy. The follow-
up deals with processes in the European philosophical currents resonating on 
the Slovene territory. The period in question took place between scholastics 
and Neo-Scholastics, it was a philosophical thought developed by our philoso-
phers in the second half of the 18th century and lasted until the scholastics or 
Neo-Scholastics was restored in the last decades of the 19th century. The topic is 
therefore the rationalism of the modern age, named as such by Ivan Urbančič, 
in the broadest sense of the philosophy of enlightenment present on the Slovene 
territory (1970, 11). This period parallels the Slovene national movement from 
the beginning to the end of the 19th century. 

The scholastic philosophy or its restoration on the Slovene territory in the 
19th century is not an isolated event, but is part of the wider European move-
ment for the Christian, Catholic restoration. In this respect the 1879 encyclical 
of Pope Leon XII, Aeterni Patris, bore great importance in affirming scholastics 
(Tomistic philosophy) as the official philosophy of the Church as the true Cath-
olic philosophy and by doing so opened the door for developing Neo-Scho-
lastics (Neotomistic philosophy) as a Catholic philosophy. These events were 
soon known and powerfully resonated on the Slovene territory as well. 
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Izvleček:
V času, ko je Anton Martin Slomšek vodil lavantinsko škofijo, se je postopno 
začela uveljavljati praksa škofovskih pastirskih pisem. Slomškovi predhodniki 
so pripravili pastirska pisma ob posebnih priložnostih. Njegov ljubljanski so-
dobnik A. Wolf (1824−1859) je objavil sedem priložnostnih in devet postnih 
pastirskih pisem. Pri Slomšku spadajo pastirska pisma v njegovo redno dejav-
nost. Za vsako leto svojega škofovanja je napisal postno pastirsko pismo, poleg 
tega pa še dvajset ob različnih cerkvenih ali narodno-političnih priložnostih.

Ključne besede:
Pastirsko pismo, post, spodbuda, jubilej.

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 10 (2010), št. 2–3, str. 519–530, 11 cit.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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O našem slovenskem svetniku, ki je prvi uvrščen med blažene po sedaj velja-
ven postopku katoliške Cerkve – še zdaleč pa ni prvi slovenski svetnik, kot se 
mnogokrat zgrešeno govori – ne manjka spisov, ki z različnih vidikov obrav-
navajo široko dejavnost pomembnega moža. Veliko je tudi ponatisov posame-
znih Slomškovih spisov, pri čemer gre največkrat le za odlomke po volji in izbiri 
ljudi, ki žele Slomška predstaviti z določenega stališča. S Slomškovimi pastir-
skimi pismi, ki kot stalnica povzemajo njegova pastoralna prizadevanja, način 
razmišljanja in delovanja, pa se redkeje srečujemo. Prvotno so bila objavljena v 
lavantinskem škofijskem listu. Šest jih najdemo v knjigi Škof Anton Martin Slom-
šek, Maribor 1996.1 V celoti pa jih je kot peto knjigo Slomšekovih zbranih spisov 
daljnega leta 1890 pri Družbi sv. Mohorja v Celovcu objavil Mihael Lendovšek, 
župnik v Makolah.2

Sicer pa je treba najprej poudariti, da se je prav v času, ko je A. M. Slom-
šek vodil lavantinsko škofijo, postopno začela uveljavljati priprava škofovskih 
pastirskih pisem. O škofu Ignacu Zimmermannu (1824−1843) je zapisano, da 
je ob nastopu izdal pastirsko pismo v slovenskem jeziku, prvo v lavantinski ško-
fiji. O pastirskih pismih njegovega naslednika Franca Kutnarja (1843−1846) ni 
poročil. Ljubljansko škofijo je v tem času vodil Anton Alojzij Wolf (1824−1859). 
V petintridesetih letih škofovske službe je pripravil pet pastirskih pisem ob 
razglasitvah posameznih jubilejev (1826, 1829, 1833, 1847 in 1850), petnajst 
pisem je naslovil na duhovščino. Posebno pastirsko pismo je napisal 1855 po 
razglasitvi dogme o Marijinem brezmadežnem spočetju, naslednje leto pa o 
cerkvenih in državnih predpisih v zakonskem pravu. V zadnjih devetih letih 
svojega škofovanja je redno za vse vernike napisal postno pastirsko pismo.3 Za 
njegovega naslednika Jerneja Vidmarja (1859−1875) pa je že kot utečena pra-
ksa veljala navada, da vsako leto pripravi postno pismo vsem vernikom.

Mihael Lendovšek je Slomškovim pastirskim pismom posvetil posebno 
pozornost, kar je poudaril tudi v predgovoru k peti knjigi njegovih zbranih spi-
sov. Ko je gradivo imel v glavnem že pripravljeno za tisk, je prejel sporočilo. ki 
ga je posebej razveselilo: 

1 V tej knjigi so objavljena naslednja pastirska pisma: ob nastopu škofovske službe 1846, postna pastir-
ska pisma za leta 1849, 1857 in 1859, pismo ob prenosu škofovskega sedeža v Maribor 1859 ter pismo 
ob vrnitvi iz Rima 1862.

2 Lendovšek Mihael (1844−1920), kaplan v Konjicah 1870−1872, potem 1872−1878 kaplan in 
veroučitelj v nižji gimnaziji na Ptuju, 1878−1883 župnijski vikar na Ptuju, nato do smrti župnik v 
Makolah, se je že kot ptujski kaplan lotil zbiranja Slomškovih spisov. Kot prvo knjigo Zbranih spisov 
je 1876 objavil Slomškove pesmi. Dve leti kasneje so kot druga knjiga Zbranih izšle Basni, prilike in 
povesti, 1879 tretja Životopisi, četrta knjiga pa 1885 Različno blago. Leta 1890 je pri Mohorjevi družbi 
v Celovcu objavil Pastirske liste, zatem pa še Življenja srečni pot (1893), Krščansko devištvo (1894) ter 
Pridige osnovane (1899). Prim. Slovenski biografski leksikon I, (Ljubljana, 1925–1927), 635.

3 Prim. M. Benedik, ''Wolfova pastirska pisma'', v: Wolfov simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj (Celje, 1994) 
219−231. 
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Ravnokar se mi naznanja, da se bodo Slomšekovi 'pastirski listi' tiskali v petde-
setih tisoč izvodov, kar se doslej še nijedni slovenski knjigi dogodilo ni. Gotovo 
bode družba sv. Mohorja, ta najžlahtnejša sadika najrodoljubnejšega kneza in 
vladike izkazala na najlepši način hvaležnost in spoštovanje do duševnega svo-
jega ustanovnika, če z izdajo njegovih dragocenih spisov doseže to, da postane 
sčasoma ves Slomšek, vsa njegova slovstvena zapuščina – lastnina celega naroda 
slovenskega.

Lendovšek je knjigo pastirskih pisem razdelil na dva dela. V prvem je naj-
prej objavil Slomškovo pismo ob nastopu škofovske službe, ki ga tudi sicer naj-
večkrat omenjajo oziroma navajajo posamezne odlomke. Temu sledi šestnajst 
postnih pastirskih pisem, ki jih je Slomšek  pisal redno za vsako leto, prvega 
1847, zadnjega 1862. V drugem delu je pod oznako A deset "cerkvenih" pisem, 
kot jih imenuje Lendovšek, od pozdravnega pisma lavantinski duhovščini ob 
nastopu škofovske službe do pisma o lastnih doživetjih ob obisku Rima, ki ga 
je podpisal tri mesece pred smrtjo. Pod oznako B so štiri "nabožna" pisma, tri 
za jubilejna leta ter pismo po razglasitvi dogme o Marijinem brezmadežnem 
spočetju. Sledi še šest pisem, ki so "narodno-gospodarska in politična"; obrav-
navajo aktualna družbenopolitična vprašanja, ki jih je Slomšek predstavil zelo 
jasno, z odgovornostjo voditelja krajevne Cerkve. 

Razumljivo je, da se med Slomškovimi pastirskimi pismi največkrat navaja 
prvo, ki mu je pripisal datum 19. julija 1846, štirinajst dni po škofovskem posve-
čenju v Salzburgu. Zanimive so njegove uvodne besede, zelo pomenljive za čas 
pred razburkanim letom 1848, ko obstajajo Štajerci in Kranjci, in po volji Avstri-
je naj bi tako tudi ostalo. Slomšek vernikov svoje škofije ne nagovarja s kate-
rim od takih nazivov, ampak so tu jasno nagovorjeni Slovenci: ''Slovenci se radi 
po krščansko pozdravljamo Hvaljen bodi Jezus Kristus; Slovencem lepšega in 
bolj imenitnega dela ni kakor vinograd obdelovati.'' Šele potem ko opredeljuje 
lavantinsko škofijo, piše o koroški in štajerski deželi. 

Sicer pa bi to pismo lahko opredelili kot program vsega Slomškovega ško-
fovskega delovanja: ohranjati in poglabljati vero vsega ljudstva, spodbujati 
življenje v skladu s svojim krščanskim prepričanjem, s hvaležnostjo sprejemati 
vse pripomočke, ki jih človeku za to ponuja Bog po Cerkvi, pri vsem tem pa po 
svojih možnostih in danostih sodelovati ter biti v medsebojno oporo. 

V prvem delu pisma posveča pozornost skrbi, da bi se vera ''največja boga-
tija, najdražji zaklad, najlepša čast'', ohranjala in odsevala v življenju vernikov. 
Takoj se obrača na starše, ki so po njegovem trdnem prepričanju prvi – ta misel 
se pri Slomšku znova in znova ponavlja – in najodgovornejši za prvi in najo-
snovnejši pouk o veri in za dobro krščansko vzgojo, iz katere raste praktično 
življenje v skladu s krščanskimi načeli. Priporoča jim štiri, kot sam pravi, pripo-
močke pri njihovem zahtevnem in odgovornem delu. Prvi je, ''da otroke vsega 
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učite, kar je potrebno vedeti mladim ljudem in se prilega njihovim letom''. Pri 
tem je zelo pomembno, da k temu delu vabi tako matere kot očete, oba sta za 
vzgojo in vsestransko rast odgovorna, čeprav vsak na svoj način. Drugi pripo-
moček za dobro vzgojo vidi Slomšek v modri in premišljeni besedi, ki otroka 
posvari pred slabim dejanjem. Kot tretjega omenja ''šibo strahovalko''; mož je 
daleč od tega, da bi zagovarjal pretepanje otrok, prav tako pa nima pomisle-
ka, da ne bi spregovoril o šibi, ki se je starši v določenih okoliščinah in modro 
premišljeno lahko poslužijo. Slednjič in predvsem priporoča molitev: ''… starši 
vsak dan otroke Bogu priporočite, naj jim pravično pamet dá''. Pri vsem tem, še 
posebej ko govori o molitvi, se sklicuje na odgovornost, ki jo imajo starši pred 
Bogom za svoje otroke. 

Pomemben dejavnik vzgoje je po Slomškovem prepričanju šola. 

Otrokom za šolo skrbeti je naša sveta dolžnost. Slovenci šole premalo cenijo, ker 
dobrote šol premalo poznajo. Njegovo razmišljanje o šoli je seveda značilno za 
njegov čas, ko piše: Kje se pa Boga bolj natanko spoznava, njega sveta volja lepše 
razlaga, kakor v šoli pri krščanskem nauku?! Kje se otroci lepše učijo Bogu služiti 
in svete zakramente vredno prejemati, kakor v pravih krščanskih šolah …

(Hočeš nočeš pri tem človek pomisli, kakšne smeri je šola prehodila od 
Slomškovih časov do danes, kako korenito so se spreminjali njeni temeljni 
nameni, koliko načinov izobraževanja se je že zvrstilo, koliko nasilja nad svo-
jim poslanstvom je šola že morala prestati in ga še prestaja). In še naprej pravi 
Slomšek: ''Za župnijsko cerkvijo je šola župnije prva dobrota. Kar očetov dom 
in domača šola ne dogotovita v spoznanju božjem in vedenju krščanskem'', 
tako nadaljuje v pismu, ''dograjuje in dopolnjuje Cerkev s svojo katehetsko in 
oznanjevalno dejavnostjo''. Vernike spodbuja, da bi radi poslušali božjo bese-
do, bili pozorni pri pridigah in se udeleževali krščanskega nauka. Tu opozori 
tudi na pomen domačega župnijskega občestva, na moč in trdnost, ki jo nudi 
intenzivna vključenost v župnijsko skupnost. Ta daje človeku določeno var-
nost in gotovost, zato svetuje: ''… ne letajte po tujih shodih, po proščenjih in 
sejmih, najljubša vam naj bo domača župnijska cerkev''. Zanj je torej temelj 
zdravega krščanskega življenja v škofiji dobro sodelovanje in medsebojno 
dopolnjevanje treh dejavnikov, ki si prizadevajo za dobro vzgojo, to so dom, 
šola in Cerkev. 

V drugem delu nadaljuje razmišljanje ob prispodobi, s katero je začel: 
''Lavantinska škofija je lepa vinska gorica vinograda Kristusovega.'' Predstavi 
namreč misel, zahtevo, da je treba ''žlahtno trsje tudi pleti in povezati, da dobi 
sončne luči in toplote''. Tu spregovori o sredstvih, ki naj človeku pomagajo 
ohranjati zdravo krščansko življenje. Najprej o spovedi. Splošnim besedam o 
potrebnosti tega zakramenta dodaja konkretno navodilo: ''… vsake kvatre, v 
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nevarnih letih tudi vsakega meseca k spovedi hitimo''. Glede pogostnosti preje-
manja obhajila svetuje: ''Kolikokrat nam je dobro in potrebno k svetemu obha-
jilu iti? Pogosteje ko je, ako le vredno, boljše bo, kakor vam spovednik naroči.'' 
Kaj pomeni ta ''pogosteje'', v neki meri pojasnjuje naslednje navodilo: ''… ako 
vsakega meseca ali celo vsakih osem dni k sveti božji mizi pristopiti želiš, imaš 
brez smrtnega greha živeti, pa tudi dopadenja do malih grehov ne imeti''. Slom-
šek je pri tem v svojih navodilih blizu smernicam, ki jih dajejo nekatere sinode 
na Slovenskem v prvih letih 20. stoletja, tako Napotnikove v Mariboru kot Jegli-
čeve v Ljubljani.4  Opozarja tudi na obveznost nedeljske maše, ki naj se je ljudje 
udeležujejo, če je le mogoče, v domači župnijski cerkvi. Že drugič v tem pismu 
spregovori: ''… ni dobro prepogosto po shodih letati, domačo službo božjo pa 
opuščati''. Očitno želi poudariti pomen župnijskega občestva, domače cerkve, 
ki ljudi povezuje v skupnost, v kateri je lažje živeti svojo vernost kot v raznih 
zasebnih potih in pobožnostih. Pomembno vlogo v verskem življenju družine 
ima hišni gospodar: ''… ta naj v soboto zvečer določi, kdaj bo kdo šel k maši, ta 
naj ob nedeljah zvečer izpraša svoje družinske člane, kaj so slišali pri pridigi in 
krščanskem nauku, ta naj skrbi, da bo v hiši redna molitev, od jutranje in večer-
ne do angelovega češčenja in rožnega venca''. 

Tudi tretji del pisma nadaljuje s prispodobo: ''… lepo okopano in vezano trsje 
je treba tudi varovati, da ga zverina ne zatre in ne pokonča''. Tu se kratko dota-
kne nekaterih razvad in napak, s katerimi se je ubadal že kot kaplan in župnik 
ter bo o njih krepko spregovoril kot škof. Najprej omeni ''domačo prevzetno 
gizdavost'' in prosi starše, naj ''ne dopuste mladeničem tobaka se privajati. Sle-
dijo opomini: ''… varujte se kužnega žganja, varujte se prešuštvovanja in vsakega 
nečistega dejanja, varujte se laži in vsake zvijače, varujte se tožb in pravd''. In na 
koncu spodbuja k ubogljivosti tako duhovščini kot svetnim oblastem. 

Kratko bi lahko rekli, da je to pismo strnjen povzetek vseh Slomškovih 
prizadevanj, ki so dobro vidna vsa leta njegove škofovske službe. Vsebina je 
podoba Slomška, dušnega pastirja, ki se dobro zaveda svoje oznanjevalne in 
vodstvene vloge. S posameznimi vprašanji, ki jih v nastopnem pismu le kraj-
še nakaže, se kasneje bolj poglobljeno ubada v postnih pismih. Čeprav kratko, 
Slomšek dosti jasno predstavi dejanske razmere v škofiji, lahko bi rekli tudi širše 
na Slovenskem, tako verske kot tudi socialne in kulturne, obenem pa opozarja 
na napake, ki so škodljive ne le posamezniku, ampak tudi širši narodni skupno-

4 Ljubljanska škofijska sinoda 1903 pod škofom Jegličem je določala, naj verniki prejmejo obhajilo 
vsaj enkrat na tri mesece. Spodbuja pa mesečni prejem obhajila, za kar ne postavlja kakšnih posebnih 
zahtev. Nadalje svetuje tudi tedenski prejem obhajila tistim, ki se prizadevno varujejo smrtnega greha 
in se potrudljivo izogibajo tudi malih grehov. Glede vsakdanjega obhajila pa pravi, da je ''commu-
nio pluribus neganda, paucis concedenda'', torej se dopušča le tistim, ki so že dokaj visoko v svojem 
krščanskem življenju. Otroci pred štirinajstim letom naj bi prejeli obhajilo enkrat na mesec. Prim. 
Synodus dioecesana Labacensis 1903 (Ljubljana, 1903), 52.
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sti. Sicer pa misli iz tega pisma Slomšek v glavnih potezah razvrsti tudi v prvem 
pastirskem pismu po prenosu sedeža v Maribor. Nagovor: ''Preljubi Slovenci, 
bratje in sestre moje!'' Beseda o ''žlahtni trti in mladikah v dragem vinogradu!'' 
Spodbude materam in očetom, fantom in dekletom, šolnikom in duhovnikom, 
da bi z modrostjo in delavnostjo vsak na svoj način prispevali k duhovni rasti in 
moči na novo urejene lavantinske škofije.

Vsebina postnih pisem, ki jih je Slomšek napisal za vsako leto svojega ško-
fovanja, je naravnana na vprašanja praktičnega verskega življenja oziroma na 
pereča vprašanja, ki to življenje ogrožajo. Kar pet pisem govori neposredno o 
vlogi in pomenu posta. V prvem izmed njih, leta 1847, razlaga, kako se postni 
dnevi zvrste v cerkvenem letu, od štiridesetdnevnega, kvatrnega in adventnega 
posta do postnih dni pred posameznimi prazniki. Leta 1851 piše o vrednosti 
posta: ''… post je oče svete čednosti in kreposti, je oče pokore in obžalovanja, 
je oče zdravja, je oče ubogih, je pôrok božjega usmiljenja''. Na tiste utemeljitve 
posta, na katere pogosto naletimo v Svetem pismu, Slomšek opozarja v pismu 
1854. Ko predstavi postno prakso zgodnje Cerkve, nadaljuje: ''… ti cerkveni 
posti nam pa kaj pomagali ne bodo, ako se ne bomo greha skrbno varovali''. 
Zelo konkretno se sprašuje: ''… kaj bi zdalo, se postiti, pa se kregati in toževati, 
kaj bi vam pomagalo, se te dni mesa zdržati, svojega bližnjega pa med tem po 
krivem obirati''. V smislu takih retoričnih vprašanj pove krepke besede staršem, 
gospodarjem in gospodinjam, srenjskim županom in prav tako duhovščini. V 
dokaj kratkem pismu za leto 1855 razlaga, kaj vse naroča postna postava, v letu 
1848 pa opozori na povsem naravno povezanost posta z molitvijo in dobrimi 
deli: ''… molitev in post sta si brat in sestra, post molitev podpira, molitev pa post 
posvečuje''. 

Na začetku nastopnega pastirskega pisma je Slomšek zapisal: ''Vera je najve-
čja bogatija, najdražji zaklad, najlepša čast.'' Tej vrednoti je posvetil svoje misli v 
pismu 1849. Opozarjal je: ''… hudobni veter piha iz ust posvetnih svetovalcev in 
posednikov, kateri pravijo, da duhovskim pastirjem ni verjeti''. Osem let kasneje 
je postnemu pismu dal naslov ''Sveta katoliška vera med nami umira.'' Vzroki za 
to so po njegovem mnenju trije: vero premalo cenimo, premalo si prizadeva-
mo za življenje po veri, dopuščamo, da se med nami vse bolj širi nevera. Glede 
slednjega Slomšek zapiše: ''… nahajajo se med nami ljudje, ki pravijo, da ni Boga, 
ne hudiča, ni nebes, ni pekla, in kadar človek umrje, ni ga več''. Očitno meri 
na ideje, ki so se v drugi polovici 19. stoletja vse bolj razraščale v evropskem 
prostoru in prihajale tudi na slovenska tla. O tem so pisali sodobni filozofi in 
teologi,5 z vprašanji, ki so se predvsem na teološkem področju vse bolj zaostro-

5 Prim. Vloga Cerkve v slovenskem kulturnem razvoju 19. stoletja (Ljubljana, 1989).
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vala, so se ukvarjale številne sinode.6 
Nekajkrat je Slomšek zelo neposredno posegel v čisto konkretne razmere. 

Postno pismo za leto 1858 nosi naslov Beseda krčmarjem. Škof izhaja iz ugo-
tovitve, da gostilne bolj kot kaj drugega nudijo priložnosti za spodkopavanje 
krščanskega življenja. Zapiše, da so nekdaj častili 

Baha, malika pijancev, Slado, malikinjo nečistosti in pa Merkurija, denarja, tatov 
in goljufov boga. In še naprej pravi: kakor se število pivnic množi, tako uboštvo 
v soseski raste, gospodarji ubožajo, družina se pohujša, mladina izpridi, svete 
nedelje in prazniki skrunijo, sveti post se zaničuje. 

Besede, ki jih je zapisal, so res krepke in ostre, zato se ob koncu pisma kar 
opravičuje: ''… ne zamerite svojemu škofu, da vam tako ostro resnico pišem; 
ne, da bi vas žalil, temveč da bi vas časne in večne nesreče obvaroval''. Sicer pa 
se je Slomšek te tematike lotil že leta 1851. Poleg rednega postnega pisma, v 
katerem je spregovoril o vrednosti posta, je prav na prvo postno nedeljo obja-
vil tudi obširno pismo z naslovom Beseda žganjepivcem.7 Škof z zelo odkrito 
besedo govori o pogubnosti pitja, o škodi, ki jo pitje žganja povzroča pivcu, 
njegovi družini in širši družbi, ter ''za pet krvavih ran Kristusovih'' prosi in roti 
starše, gospodarje in gospodinje, srenjske veljake in še posebej žene in matere, 
naj store vse, da bi preprečili to hudo nadlego, ki ji Slomšek pravi ''neusmiljena 
kuga''. Leta 1862 je spet napisal pismo, ki ga je namenil čisto določenemu krogu 
naslovljencev. Fantom je spregovoril o ponočevanju oziroma njegovih različ-
nih posledicah. Zelo neposredno in osebno jim je pisal: ''... kaj bi vas kregal, pre-
dragi moji mladeniči; bojim se, namesto poboljšati, vas razdražiti, razdraženih 
ljudi pa popraviti ni, rajši vas prosim''. 

20. oktobra 1860 je izšla t. i. oktobrska diploma, ki je zakonodajno oblast 
razdelila med cesarja, deželne zbore in državni zbor.8 Pred volitvami, ki so sle-
dile spomladi 1861, je Slomšek, ''ne kot vaš škof, ampak kot vaš stari prijatelj'', 
zapisal: 

Prosim vas, ne držite nemarno križem rok in ne pustite, da bi vam drugi postil-
jali, malopridni, širokoustni ljudje. Ne bodite zaspani za svojo srečo ali nesrečo, 

6 Značilen primer je škofijska sinoda v Mariboru, ki jo je 1900 vodil škof Mihael Napotnik. Pripravila 
je Kratek nauk o sveti veri, ki je v okviru vseh sinodalnih odlokov nedvomno imel osrednje mesto in 
posebno težo. O njem je sodobnik zapisal: "V prejšnjih brezverskih ali krivoverskih časih je sv. cerkev 
sestavljala veroizpovedanja, v katerih je kratko pa jedrnato označila svoje stališče. In današnji burni 
časi pač tudi zahtevajo isto."

7 To pismo je izšlo tudi v posebej tiskani brošuri pod naslovom Duhovsko-Pastirski Glas velke nesreče 
varvati ljube Slovence (Celje, 1851).

8 Prim. Zgodovina Slovencev (Ljubljana, 1979), 468.
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ampak odprite oči, oglejte si dobro in pomislite, koga boste izvolili, potem pa 
krepko pristopite in si izvolite može po volji božji, modre in pravične, srčne 
in resnične. Pa to vam povem, da jih ne zbirajte po njihovih sladkih obljubah. 
Izberite si svoje može po njihovih dosedanjih delih. Še enkrat vam rečem: volite 
modro, izvolite dobro, kakor si boste sami postlali, tako boste ležali. 

Vsekakor besede, ki so bile aktualne v njegovem času in niso prav nič manj 
aktualne v našem, besede, ki se jih danes mnogi boje, ki imajo kljub zelo spre-
menjenim in drugače urejenim odnosom med Cerkvijo in državo še vedno 
svojo veljavo ter zelo jasno opozarjajo na eno od temeljnih človekovih pravic 
in dolžnosti. Slomšek je sodoben človek!

Eno najbolj znanih (in zlorabljenih) je Slomškovo pismo z dne 2. aprila 
1848 z naslovom Svetla resnica v zmešani svet. Marčna revolucija je Slomška 
prizadela. Pričakoval je sicer, da bo prišlo do sprememb, ni pa mislil, da bo to 
tako kmalu in na tak način. Še bolj kot sama revolucija ga je močno presene-
tila silovitost upora in temu sledeča reakcija tako mestnega kot podeželske-
ga prebivalstva. Poleg poročil z Dunaja in Gradca so začele prihajati vesti, da 
so ponekod kmetje razbijali po graščinah, fizično napadali nekatere zemljiške 
posestnike in tudi duhovnike. Prvotno Slomškovo zaskrbljenost je poveča-
lo še razočaranje nad njegovimi ljudmi. Pismo Svetla resnica v zmešani svet je 
značilen odziv na dogajanja.  Kot škof po svoji vesti in nauku, ki ga je vztrajno 
oznanjal, ni mogel odobravati nasilja. Besede kmetov: ''… gospôda nas dere in 
goljufa, tlake ne bomo delali, brez desetine hočemo biti, gospôda nas goljufa 
in nam krivico dela, škof lehko govorijo, ker pri nadevani mizi sedijo in se v 
kočiji vozijo'' – tako jih je Slomšek zapisal – so težkó padale, in škofova vabila 
k umirjenosti in potrpežljivosti so ljudi marsikje še bolj razjarila. Toda Slomšek 
ni bil revolucionarni demagog, ni izrabljal njemu dobro znane ljudske bede v 
svojo korist. Kar je v tem pismu ljudem napovedal, se je tudi zgodilo. Zaostale 
obveznosti je bilo treba poravnati, povzročitelji nemirov so bili kaznovani.9 V 
pismu je Slomšek razločno zapisal, da ga skrbi tudi protiversko in proticerkve-
no delovanje. Takole piše: 

Pravica mora biti, da božji namestniki vernikom božje resnice oznanjajo, kristjani 
pa nauke besede božje lepo ohranijo. Zdaj so pa začeli posvetneži brez vere in 
Boga bogaboječe mašnike črteti, jih preganjati, jim celo prepovedovati pridige in 
nauke, ki jim po volji niso. Ali ne spoznate, da nam za sveto vero gre. Kjer se tare 
vera in prava krščanska ljubezen umira, tam tudi pravice ni. Zelo odločno tudi 

9 Obširneje o dogajanjih na Slovenskem v letu 1848 in tudi o Slomšku, "takrat na družbeni lestvici v 
deželah s slovenskim prebivalstvom najbolj izpostavljenim Slovencem", glej: Stane Granda, Prva 
odločitev Slovencev za Slovenijo (Ljubljana, 1999).
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dopoveduje: Ne dajte se hudobnim šuntarjem, podpihovalcem in zapeljivcem 
nalagati, slepci so in pa hudobci. 

Vsebina in naravnanost tega pisma, Slomškove besede o potrpljenju, jasno 
zavračanje revolucije in odločne besede proti ''hudobnim šuntarjem'' so bile 
poleg splošne proticerkvene usmerjenosti še posebej odločujoč dejavnik, da je 
slovensko zgodovinopisje v povojnih letih Slomška skušalo vedno predstavljati 
v negativni luči. S komunistično-revolucionarnimi idejami se Slomškove misli 
pač niso skladale, še več, pomenile so njihovo jasno nasprotje.10 V kratki dobi po 
revoluciji je Slomšek doživel razočaranje nad ljudstvom, ki ga je imel za dobrega, 
a se je ob prvem dihu svobode obrnilo proti svojim duhovnikom in škofu, bil 
pa je razočaran tudi nad nekaterimi duhovniki, ki so bolj skrbeli za svoje svetno 
dobro in niso pokazali nobene resne volje premakniti se z udobnega jožefini-
stičnega uradovanja v požrtvovalno dušno pastirstvo v svojih župnijah. 

Slomškova pastirska pisma tudi dokaj jasno povedo, kakšen je bil njegov 
odnos do osrednjega vodstva Cerkve oziroma še konkretneje do papeža. Prav v 
času njegovega škofovanja se je namreč vse bolj razraščal ultramontanizem, ki 
je težil k poudarjanju in prvenstveni vlogi osrednjega vodstva Cerkve na vseh 
področjih njenega življenja ter je dosegel vrhunec z razglasitvijo dogme o pape-
ževi nezmotljivosti na I. vatikanskem koncilu. Vzporedno z njim se je krepilo 
tudi nasprotovanje tem idejam. Slomškov naslednik Jakob Stepišnik se je na 
koncilu pridružil t. i. manjšini, ki je nasprotovala razglasitvi te dogme in je že 
pred slovesno sejo (18. julija 1870), na kateri so glasovali o konstituciji  o Cerkvi 
ter z njo o papeževi nezmotljivosti, odpotoval iz Rima.11 Kakšen je bil Slomškov 
odnos do Rima in še posebej do papeža v vrvenju ultramontanističnih in njemu 
nasprotnih idej? V glavnih potezah nam odgovor na to vprašanje daje njegovo 
celotno dušnopastirsko delovanje, neposredno pa Slomšek odgovarja v neka-
terih svojih pridigah in predvsem v pastirskih pismih. Iz njih redno veje globo-
ko čutenje s Cerkvijo in spoštovanje do papeža, v katerem je gledal nesporno 
avtoriteto Petrovega naslednika. To čutenje je izrazil na primer leta 1852 po 

10 Ko je Slomšek dne 26. septembra 1852 pozdravil lazariste, ki so takrat prišli v Celje k Sv. Jožefu, je v 
nagovoru poudaril, da se bodo skupaj s škofijsko duhovščino borili proti trem hudim nadlogam tega 
časa: proti neveri, proti socializmu in proti revoluciji. O revoluciji je rekel naslednje besede: "Tretja 
nadloga, ki srečo družbe uničujoče razjeda, je revolucija – ta pošast, ki razjeda stržen ljudstev, in golta 
lastne otroke. Njen oče je nezadovoljstvo, njena mati je nepokornost, njeni otroci so vsesplošno 
obubožanje, beda in stiske."

11 Med koncilsko manjšino, ki je nasprotovala razglasitvi dogme o nezmotljivosti in je dva dni pred zad-
njim glasovanjem ter razglasitvijo zapustila Rim, so bili tudi avstrijski škofje. O krškem škofu Wieryju 
in Slomškovem nasledniku Stepišniku je zgodovinar Franc Kovačič zapisal: "Na predsedništvo koncila 
sta poslala pismo od 13. julija, v katerem javljata, da radi silne vročine ne moreta dalje zdržati v Rimu, 
ob enem pa dostavljata, da če bi ostala, bi glasovala proti." Franc Kovačič, Zgodovina Lavantinske 
škofije (1228−1928) (Maribor, 1928) 408.
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obhajanju svetega leta, 1855 po razglasitvi dogme o Marijinem brezmadežnem 
spočetju, 1858 ob jubileju z odpustki, leta 1859, ko je po Italiji divjala vojna in 
so posebej molili za papeža,  1860 v povezavi z darovi za papeža in še posebej 
leta 1862, ko se je vrnil z obiska v Rimu. Poglejmo nekaj značilnih misli iz tega 
pastirskega pisma: 

Živo sem se prepričal, da je ena prava hiša živega Boga, sveta rimsko-katoliška 
Cerkev, katero je Kristus trdno na skalo pozidal in ji izročil ključe nebeške. 
Prepričal sem se s svojimi lastnimi očmi, da so rimski papeži pravi nastopniki 
(nasledniki) sv. Petra, ki jim je Kristus naročil in oblast dal pasti njegova jagnjeta 
ter potrjevati svoje sobrate, škofe. Te je Sv. Duh postavil, da vladajo Cerkev božjo, 
katero je pridobil s svojo krvjo. Kakor je eden Bog, eden Kristus, edina Cerkev, 
je tudi eden stol sv. Petra, katerega je postavila beseda Gospodova. Ta sedež je 
prava korenina in studenec duhovne edinosti. Tukaj sv. Peter v svojih nastopnikih 
(naslednikih) živi in svojo visoko službo opravlja. Rimski papež je pravi naslednik 
sv. Petra, apostolov vojvode, pravi namestnik Kristusov, poglavar cele krščanske 
Cerkve, oče in učitelj vseh kristjanov. Ta resnica se je tako očividno pokazala, da 
nikoli lepše, pa tudi dokazala vsem, ki so pri zdravi pameti, da je pogosto ble-
betanje sedanjih krivovercev, ki pravijo: saj je vseeno, če to ali ono vero imaš, če 
rimskega papeža spoštuješ ali ne, gola, hudičeva laž. 

Te besede najbrž dovolj razločno kažejo, kakšnega prepričanja je bil Slom-
šek v času, ko so se razgrete debate ultramontanistov in njihovih nasprotnikov 
osredinile predvsem na vprašanje mesta in vloge papeža v vodstvu Cerkve, še 
posebej pa na vprašanje papeževe nezmotljivosti. Jasno je tudi, da ne gre le za 
osebno prepričanje, ampak za misli, ki jih je ob različnih priložnostih posredo-
val svojim duhovnikom in vernikom in tako ustvarjal med verniki svoje škofije 
določeno držo, ki je sicer bila v različnih deželah Avstrije različna.

* * *

Pastirska pisma predstavljajo znaten del Slomškovega pisnega opusa in jih je 
vključeval v svoj redni dušnopastirski program. Napisal je nekaj več kot pov-
prečno dve na leto. Posebej je značilna njihova vsebina. Tu ne gre za kakšne 
poglobljene teološke razlage, ampak za jasno in vsakomur razumljivo besedo, 
ki posega neposredno v človekovo vsakdanjost. Preprostemu človeku želi biti v 
spodbudo, da bi svojo vsakdanjost plemenitil s pristno vernostjo, želi mu pribli-
žati sredstva, ki so mu pri njegovih prizadevanjih v pomoč, prav tako pa ga tudi 
krepko in brez ovinkarjenja želi opozarjati na nekatere razvade in napake, ki so 
zanj pogubne. V Slomškovih pastirskih pismih nemalokrat preberemo besede, 
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ki kažejo, kako želi biti ljudem blizu, kako jih želi neposredno in osebno nago-
voriti, kako čuti z njimi. ''Ne zamerite svojemu škofu, da vam tako ostro resnico 
pišem; ne da bi vas žalil, temveč da bi vas časne in večne nesreče obvaroval'' 
(Beseda krčmarjem, 1858); ''krščanski možje, ne toliko kakor vaš škof, temveč 
kakor vaš stari prijatelj vam imam povedati'' (Hudi časi pa dobre volitve, 1861); 
''kaj bi vas kregal, predragi moji mladeniči, bojim se, namesto poboljšati vas raz-
dražiti'' (Grdo ponočevanje, 1862); ''višji pastir svoje ovčice prosim, ker me za 
vas skrbi, prosim vas zaslišite moj glas'' (Svetla resnica v zmešani svet, 1848). 
Anton Martin Slomšek, knezoškof lavantinski, je vernikom svoje obsežne škofi-
je želel biti ne knez, ampak predvsem dober dušni pastir.

Metod Benedik 

ANTON MARTIN SLOMŠEK: PASTORAL LETTERS 
 

SUMMARY

In the period when Anton Martin Slomšek was head of the Lavantine diocese, the 
practice based on the bishop’s pastoral letters was gradually introduced. Origi-
nally the bishops prepared them, when they wanted to address all the believers 
on special occasions, later the pastoral letters regularly occurred during fasting 
and mostly dealt with current religious-moral questions. The fist pastoral let-
ter in Slovene was prepared in the Lavantine diocese by the bishop Ignac Zim-
mermann (1824–1843) as he took up his duties. In the thirty-five years of his 
service the contemporary of Slomšek in Ljubljana, Alojzij Wolf (1824–1859), 
addressed seven pastoral letters to his believers on different occasions and nine 
pastoral letters in the fasting period. Slomšek included the pastoral letters in his 
regular duties as a bishop. While being head of the Lavantine diocese for six-
teen years, he wrote sixteen pastoral letters for the fasting period, moreover he 
twenty times addressed the believers in his diocese by means of a special letter 
on different ecclesiastical or nationally political occasions. Altogether he wrote 
as many as thirty six pastoral letters.

Although many sources on the writings by Slomšek or the writings about 
Slomšek exist, his pastoral letters are rarely mentioned. They represent, how-
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ever, a constant in his strivings as a bishop, his pastoral endeavours, his mode 
of thinking and presentation. Originally they were published in the gazette of 
the Lavantine diocese, six of them can be found in the book Škof Anton Martin 
Slomšek, (Bishop Anton Martin Slomšek) Maribor 1996 and as a whole they were 
published in the fifth book of Slomšekovi zbrani spisi (The Collected Writings by 
Slomšek) in the distant 1890 by Mihael Lendovšek, a parish priest in Makole, 
under the wing of the publishing company Družba sv. Mohorja. Placed first is 
the letter which Slomšek wrote as he took up his duties as a bishop. Most refer-
ences draw from this letter and certain passages from it are often cited. Sixteen 
pastoral letters written for the fasting period follow it. In them Slomšek dis-
cussed faith, the Church, worship, the meaning of Lent and certain virtues but 
he also warned the believers about the vices and errors of their time. Pastoral 
letters, written on different occasions, touched different spheres of ecclesiasti-
cal, social and political life. In many of the letters he informed the people of the 
proceedings inside of the Church, including the Roman events in 1848 and his 
personal impressions on Rome and the Pope, he also declared the dogma on St. 
Mary’s Immaculate Conception and referred to various anniversaries. He most 
prominently touched the political and social life in the revolutionary year of 
1848 by means of a letter with a significant title: Svetla resnica v zmešani svet 
(The Light of Truth in the Crazy World). He presented his perspective on the state 
of affairs in the monarchy in four letters (when Franz Joseph was crowned, as 
he was assassinated, while inviting believers to pray for peace in 1849 and dur-
ing the war in 1853). Although Slomšek’s writings and speeches are rich in con-
tent, his pastoral letters may be the most complete summary of his personal 
affinities and his pastoral service.
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UDK 272-9(091)
1.01 Izvirni znanstveni članek

Civilna in cerkvena združenja 
od Slomškovega časa do danes 

Igor Bahovec
 

Dr., docent, znanstveni sodelavec
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta

Poljanska 4, SI – 1000 Ljubljana
e-mail: igor.bahovec@guest.arnes.si 

Izvleček: 
Prispevek obravnava področje civilnega in cerkvenega združevanja na inter-
mediarnem družbenem področju od sredine 19. stoletja do danes. Najprej 
opozorimo na pogoje, zaradi katerih je prehod od starih k modernim oblikam 
združevanja potekal več desetletij. V osrednjem delu analiziramo Slomškovo 
delovanje v intermediarni sferi, ki se izraža v nedeljskih šolah, čitalnicah, Mo-
horjevi družbi, Ciril-Metodovskem gibanju itd. Zanimajo nas razlogi za tako ob-
širno in uspešno delo. Pokažemo na izjemen razmah civilnega in cerkvenega 
društvenega življenja konec 19. in v 20. stoletju vse do množičnega ukinjanja z 
okupacijo in komunizmom. Kratko analizo sodobnega stanja sklenemo s tezo 
o nedokončani tranziciji civilne sfere na Slovenskem.

Ključne besede:
Intermediarne institucije, civilna združenja, cerkvene bratovščine, Slomšek, 
Mohorjeva družba, bratovščina sv. Cirila in Metoda, nedeljske šole.

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 10 (2010), št. 2–3, str.. 531–550, 38 cit., 2 preglednici
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod

V prispevku obravnavamo civilno in cerkveno združevanje na intermediarnem 
družbenem področju, to je območju, ki obsega družbeni prostor med posa-
meznikom in družbenimi megastrukturami. Najbolj tipična sodobna mega-
struktura je država, najbolj tipična sodobna institucija širšega intermediarnega 
območja pa so prostovoljna civilna združenja, društva in organizacije. Slom-
škovo razumevanje tega družbenega območja in njegovo dejavnost v tej smeri 
bomo umestili v širši zgodovinski in družbeni kontekst 19. stoletja. Pri tem 
razločimo dva tipa združenj; prva lahko imenujemo "ožjecerkvena" združenja, 
njihov prvenstveni namen je versko in moralno, lahko rečemo "znotrajkrščan-
sko" življenje, druga združenja so po vsebini in dejavnosti širša, njihov namen 
je lahko narodno-kulturni, izobraževalni, socialni, vzgojni, idr. Drugemu tipu 
združenj smo posvetili več pozornosti kot prvemu. 

Zanima nas tudi vpliv Slomškovega delovanja na poznejši čas. Zato bomo 
kratko posegli v tri časovne okvire: obdobje po 1. svetovni vojni, začetek 2. sve-
tovne vojne, sedanji čas. 

Uvodoma podajmo kratek vpogled v podatke o cerkvenih združenjih v 
lavantinski škofiji od Slomška do 2. svetovne vojne. Število cerkvenih brato-
vščin, društev in družb, tako sklepa Pangerl, je bilo pred Slomškom zelo skro-
mno: živi sta bili le dve bratovščini;1 tudi novoustanovljenih osem združenj za 
časa Slomška ni ravno veliko. Zakaj so številke tako majhne? V čem so vzroki in 
razlogi za to, da je bil sredi 19. stoletja intermediarni prostor – tako civilni kot 
cerkveni – tako šibko razvit? 

Zgodovinske okoliščine skromnega obstoja združenj intermediarne 
sfere v začetku 19. stoletja

Osrednji razlog šibkega združevanja na vmesni ali intermediarni družbeni ravni 
je potrebno iskati v družbenih spremembah ob koncu 18. stoletja. Družboslov-
ci različnih usmeritev so pokazali, da je francoski revoluciji uspelo to, kar nikoli 
ni uspelo staremu režimu: država je uspela absorbirati vse javno življenje in ga 
centralizirati – prostor od države neodvisnih intermediarnih institucij (to je 
prostor avtonomnih intermediarnih institucij civilne sfere) pa večinoma ukini-

1 Viljem Pangerl, "Napotnik – Slomškov in Stepišnikov naslednik", v: Napotnikov simpozij v Rimu (Celje, 
1993), 171–178, navedba str. 175 (dalje: Pangerl, "Napotnik – Slomškov in Stepišnikov naslednik") .
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ti.2 Premik ni bil omejen na Francijo; gre za posledice razsvetljenske miselnosti, 
ki so se glede združenj v skoraj enaki obliki pokazale v reformah Jožefa II. v 
habsburški monarhiji. 

Zanimivo je, da je med sociologi na nenadomestljivost intermediarnih 
institucij opozoril  že Emil Durkheim v analizi družbene delitve dela (izid 1883). 
Pokazal je, da je ukinitev gildov, cehov, bratovščin in tradicionalne lokalne 
organiziranosti (zadnjih ostankov v srednjeveški družbi močno razvitih vme-
snih institucij) družbo privedla do problemov glede družbene solidarnosti in 
integracije. Če nekaj izgine, mora te naloge prevzeti druga institucija – vendar 
po Durkheimu to ne sme biti, predvsem pa ne more biti država. 

Družba, sestavljena iz neizmernega števila neorganiziranih posameznikov, ki jih 
prerazvita Država obvladuje, tlači in zatira, osnuje pravo sociološko pošast. /…/ 
Kolektivna dejavnost je preveč kompleksna, da bi jo lahko vodila ena organiza-
cija. Država je predaleč od posameznika. /…/ Narod se lahko ohrani le, če med 
državo in posameznikom obstaja vrsta sekundarnih skupin, ki so dovolj blizu 
posameznikom, da jih privlačijo s tako močjo, da se vključijo v dejavnost njihove-
ga področja in jih na ta način silijo v splošni tok družbenega življenja.3 

Glede ekonomskega vidika življenja je Durkheim namenil posebno pozor-
nost poklicnim, strokovnim skupinam in sindikatom.

Sodobni pogled na intermediarne institucije

Mejnik v sodobnem razumevanju intermediarnih (vmesnih) institucij lahko 
povežemo s knjigo Bergerja in Neuhausa o mediacijskih strukturah iz sredine 
sedemdesetih let 20. stoletja4 ter z raziskavami in predlogi politik, ki so ji sledili.5 
Temeljni namen sklopa dejavnosti je bil, da bi v delovanje javnega prostora in 
političnih institucij vrnili pomembnost mediacijske strukture (ta pojem je zelo 
blizu intermediarnim institucijam, vendar ni povsem identičen), zlasti sosed-

2 Na primer Emile Durkheim, The Division of Labor in Society (New York, 1933 [franc. orig. 1893]) (dalje: 
Durkheim, The Division of Labor in Society); Ferdinand Tönnies, On Sociology: Pure, Applied, and 
Empirical: Selected Writings, ur. in uvod W. J. Cahnman in R. Haberle (Chicago, 1971); Robert Nisbet, 
The Making of Modern Society (Brighton, 1986). 

3 Durkheim, The Division of Labor in Society, 27–28. 
4 Peter L. Berger in Richard J. Neuhaus, To Empower People: from State to Civil Society, ur. 2. dop. izdaje 

Michael Novak (Washington, 1996 [orig. 1977]) (dalje: Berger in Neuhaus, To Empower People: from 
State to Civil Society). 

5 Na primer: Democracy and Mediating Structures. A Theological Inquiry, ur. Michael Novak (Washington, 
1980). V njej posebej opozarjamo na prispevek Brigitte Berger, "The Family as a Mediating Structure", 
144–179.
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stva, družine, cerkva (religioznih skupin) in prostovoljnih združenj civilne 
družbe, to je institucij, ki stojijo med "zasebnim svetom posameznikov in veli-
kimi, neosebnimi strukturami sodobnega sveta".6 Te institucije imajo "zasebni 
obraz, ker dajo zasebnemu življenju mero stabilnosti, in javni obraz, ker pre-
nesejo smisel, pomene in vrednote k megastrukturam".7 Z drugimi besedami: 
"One 'posredujejo' tako, da oblikujejo sredstva, s katerimi se osebna prepričanja 
in vrednote lahko prenesejo v megainstitucije." Korist ima tako posameznik kot 
megastrukture: "Posameznik je zaščiten pred odtujitvijo in anomijo modernega 
sveta, velike institucije, vključno z državo, pa dobijo veljavnost in upravičenost, 
ker ohranjajo odnos z vrednotami, ki vodijo dejanska življenja običajnih ljudi."8 
Zato pri tem konceptu ne gre za decentralizacijo vladnih funkcij: "Decentraliza-
cija je omejena na to, kar se lahko izvrši znotraj struktur vladanja (upravljanja); 
mi imamo opraviti s strukturami, ki so med vlado in posameznikom."9 Državna 
pomoč je lahko celo škodljiva: analiza dogajanja v obdobju dveh desetletij med 
prvim in drugim natisom knjige je pokazala, da so se zaradi državne pomoči 
nekatere institucije mediacijske strukture sčasoma izrodile in začele delovati 
na način državnih institucij. 

Nadaljnji razmislek lahko najdemo v skupnem delu Bergerja in Luckman-
na iz leta 1999, kjer pokažeta, da imajo intermediarne institucije potencial, da 
dokaj uspešno blažijo krizo smisla.10 Intermediarne institucije morajo opravlja-
ti vlogo posredovanja med posamezniki, njihovimi malimi življenjskimi svetovi 
in makroinstitucijami – in to v obe smeri: od posameznika do makroinstitucij 
in v nasprotni smeri. Če tega ne opravijo, si po presoji Bergerja in Luckmanna ne 
zaslužijo tega imena. Kriterija, katere so v tem uspešne, katere pa ne, ni mogo-
če izvesti vnaprej, temveč iz analize konkretnih institucij. Drugače rečeno, so 
dobre ali "pristne" (tudi prave) intermediarne institucije in te, ki to niso. Po 
Luckmannu so prave intermediarne institucije le tiste, ki omogočajo posame-
znikom dejavno participacijo v družbi.11 Na primer, da prek pritiska za preobli-
kovanje ostale družbe posameznikom omogočajo, da prenesejo svoje osebne 
vrednote iz zasebnega življenja na različna družbena področja. Take institucije 
se ključno razlikujejo od tistih, kjer so posamezniki le pasivni objekti njihovih 

6 Berger in Neuhaus, To Empower People: from State to Civil Society, 158.
7 Prav tam, 159. 
8 Prav tam, 148–149. 
9 Prav tam, 163.
10 Peter L. Berger in Thomas Luckmann, Modernost, pluralizem in kriza smisla : Orientacija modernega 

človeka (Ljubljana, 1999 [angl. orig. 1995]). 
11 Thomas Luckmann, "Some Problems of Pluralism in Modern Societies", v: CEMS Graduate Conference 

Review (CEMS Graduate Conference 'Unconventional Solutions in the Age of Paradox' St. Gallen 8th–
10th February 1996), 6–10. Dostopno na http://www.stud.unisg.ch/~CEMS/review/luckmann.html 
(vpogled 10. maja 2006).
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simbolnih servisov. Po teh institucijah posamezniki dejavno prispevajo k pro-
dukciji in prenosu družbenega repertoarja smisla, vrednot in življenjskih pogle-
dov. Prav tako k pravim intermediarnim institucijam ne moremo šteti tistih, ki 
posameznike silijo k neprostovoljnemu sprejemanju nadrejenih oblik smisla 
(poznano v ideologijah). 

Zato med prave intermediarne institucije ne moremo šteti vseh bazičnih 
skupin in organizacij niti ne vseh nevladnih organizacij in drugih oblik zdru-
ženj civilne sfere. Le del njih opravlja zahtevo posredovanja (mediacije) med 
družbeno mikroravnijo in makroravnijo. Mnoge pa niso prave intermediarne 
institucije zato, "ker so bodisi vdor od zunaj v življenjski svet ljudi, kar jih dela 
za enostavne izrastke, podružnice megainstitucij, ali pa so enklave zasebnih 
pomenov in življenjskih stilov, brez relacij do širše družbe".12 Torej intermedi-
arne institucije niso spisek institucij vmesnih ravni družbe, pač pa institucije, ki 
poleg strukturnih izpolnjujejo tudi odnosne in kulturne zahteve (npr. vodilne 
vrednote in norme). 

Oblikovanje novih izrazov in oblik civilnih intermediarnih 
institucij 

Prostovoljno združevanje v intermediarni civilni sferi je v 19. stoletju doživelo 
veliko spremembo. Vzrokov je več. 

Spreminjanje ni le posledica zgoraj omenjene prepovedi starih intermedi-
arnih institucij; gre za širše družbeno spreminjanje, ki je zajemalo gospodarstvo, 
migracije prebivalcev, umetnost in kulturo, razvoj šolanja in drugo. Zato stare 
oblike intermediarnosti, cehi, gildi, bratovščine itd. tudi brez političnih pritiskov 
ne bi mogle ohraniti družbene moči in utemeljenosti svojega obstoja, kot jo to 
bilo v prejšnjih stoletjih. Nekatere bi sčasoma same po sebi propadle, druge pa bi 
se morale temeljito spremeniti. Res je, da politične razmere v desetletjih absolu-
tističnega režima v Avstriji niso bile naklonjene društvenemu življenju, a ne gre 
pozabiti, da je oblikovanje novih oblik združenj, ki so odgovarjale na zahteve 
življenja v spremenjenem svetu in spremenjenem razumevanju sveta, zahtevalo 
svoj čas. Čeprav bi bil čas ustanavljanja krajši, če bi bile politične razmere ugo-
dnejše, se je treba zavedati, da tudi v tistih delih Evrope, kjer je bil politični pritisk 
manjši, nova združenja niso nastala takoj. Za oblikovanje novih institucij mora-
jo biti izpolnjeni različni pogoji, predvsem pa dvoje: pojaviti se mora ustvarjal-
na oseba in/ali skupina, ki najde ustvarjalno rešitev; dovolj obsežen del družbe 
mora biti za tako rešitev odprt, jo sprejeti za svojo in jo družbeno uveljaviti. 

12 Berger in Neuhaus, To Empower People: from State to Civil Society, 163.
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Nove oblike družbenega življenja, na primer z delom povezana poklicna in 
sindikalna združenja, kulturno-umetniška, izobraževalna, športna, varnostna 
(gasilci), mladinska in stanovska, turistična, gospodarska, dobrodelno-socialna 
in mnoga druga združenja so se v Sloveniji večinoma pojavila šele po letu 1860, 
torej večinoma po Slomškovi smrti. Silovitost prebujenja je bila tako velika, 
da lahko rečemo, da se je v nekaj desetletjih druge polovice 19. stoletja razvila 
državljansko-civilna samoorganiziranost na večini področij in v oblikah, ki so 
značilna za 20. stoletje, v veliki meri pa celo za sedanji čas. 

Civilna intermediarna združenja na Slovenskem v 19. stoletju 

Bistvo združevanja na intermediarni ravni je v tem, da se skupina ljudi samoor-
ganizira v neko društvo, združenje, gibanje ali organizacijo, da bi tako dosegla 
skupne cilje oziroma da bi svoje poglede uveljavila v javnem prostoru. Kot reče-
no, začetna desetletja 19. stoletja politično niso bila naklonjena ustanavljanju 
društev. Vseeno so se do prelomnega leta 1848 oblikovali nekateri izrazi, ki so 
imeli zelo velik vpliv na tedanji in poznejši slovenski narodni preporod. Ome-
nimo tri izmed njih.

Leta 1820 je bila pod novim imenom Kranjska kmetijska družba obnovlje-
na Družba za poljedeljstvo in koristne umetnosti v Ljubljani (ukinjena 1787). 
V njenem okviru je pod vodstvom urednika Janeza Bleiweisa začel leta 1843 
izhajati prvi slovenski časopis Kmetijske in rokodelske novice. Poleg kmetijskih 
in obrtniških je časopis kmalu pokrival različne kulturne in politične tematike, 
pri tem pa je bil bolj namenjen preprostemu ljudstvu in duhovščini kot pa kro-
gom izobražencev. 

Drugi krog je povezan z imeni, kot so Matija Čop, Andrej Smole, Miha Kaste-
lic, predvsem pa France Prešeren; zato ga včasih imenujejo Prešernov krog. Nji-
hov krog je bil tudi nosilec pesniških zbornikov Kranjske čbelice, ki so večpla-
stno zaznamovale tedanji slovenski kulturni prostor. Ta kulturni krog sicer ni 
oblikoval posebnega društva, vendar lahko imamo njegovo neformalno pove-
zano delovanje za pristno obliko civilnega intermediarnega delovanja, ki je bilo 
posvečeno predvsem dvigu narodno-kulturne zavesti med izobraženci. 

Kot tretji izraz intermediarne sfere omenimo bralne oz. čitalniške družbe, 
med katerimi so prve – nekatere povezane z ilirizmom – nastale že v tridesetih 
letih devetnajstega stoletja. Med študenti in izobraženci v Gradcu je leta 1828 
nastal ilirski klub, pozneje (leta 1832) "slovenska družba" in leta 1838 Slovan-
ska čitalnica. V Ljubljani so leta 1838 ustanovili "čitavni zbor v seminari", ki se 
je kmalu preimenoval v Ilirsko društvo. V naslednjih letih so nastali podobni 
klubi in društva v Gorici in Celovcu, v letu 1848 pa tudi v mnogih drugih kra-
jih. Med njimi posebej omenimo ljubljansko društvo, ki je imelo najbolj celovit 



537

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

program. Pogačnik našteva štiri namene: bralnica, bukvarnica, izdajanje slo-
venskega častnika in izdajanje knjig.13

Istega leta so na Dunaju živeči slovenski izobraženci ustanovili prvo slo-
vensko politično društvo Slovenija – z narodnim programom zedinjene Slo-
venije in uveljavljanjem jezikovne in kulturne enakopravnosti slovenskega 
naroda. Po tem zgledu so bila politična društva ustanovljena v glavnih deželnih 
mestih: Ljubljana,14 Gradec, Trst, Gorica, Celovec, Celje. Že v naslednjem letu 
je bilo svobodno družbeno življenje močno okrnjeno. "Desetletje 1849–59 je 
bilo v celem mračen čas nesvobode."15 Politična društva so bila prepovedana, 
nekoliko laže je bilo s kulturnimi, strokovnimi in verskimi združenji. Zakon iz 
leta 1852 "je bil mnogo strožji, tako da so se nehala še tista društva iz leta revo-
lucije, ki so se dotlej obdržala. Ljubljansko Slovensko društvo se je samo razšlo 
10. marca 1853. Iz politike je bil mogoč umik v znanost. Veliko dejavnost je 
pokazalo historično društvo za Kranjsko …"16 

Po letu 1860, z uvedbo ustavnega življenja, je društveno življenje doživelo 
preporod. Leta 1861 nastanejo čitalnice v Trstu, Mariboru in Ljubljani. Slednja 
je bila vzor za ustanovitev čitalnic po drugih mestih in trgih – kmalu pa tudi po 
vaseh: leta 1866 je bila ustanovljena prva vaška čitalnica v Šentvidu nad Ljublja-
no.17 V istem desetletju je bilo ustanovljeno prvo športno društvo Južni Sokol 
(1863), Slovenska matica (1864), Dramatično društvo (1866), Glasbena mati-
ca (1872). Po uveljavitvi novega zakona o društvih (1867) so bila v kratkem 
obdobju po različnih krajih Slovenije ustanovljena številna prosvetna, poklic-
na, kulturna, znanstvena in druga društva. 

Razvoj združenj v intermediarni sferi ni prinesel le splošnega družbene-
ga napredka, ampak kmalu tudi nove delitve, ki so hromile skupno življenje. 
Melik opozarja, da se je število društev pomnožilo zato, ker je vsaka politična 
stranka želela ustanoviti čim večje število lokalnih in okrajnih društev, da bi 
tako aktivirala kar največje število ljudi.18 Tudi nosilci različnih pogledov na 
svet so oblikovali svoja društva, tako da so bila v osemdesetih in devetdesetih 

13 Jože Pogačnik, Kulturni pomen Slomškovega dela (Maribor, 1991) (dalje: Pogačnik, Kulturni pomen 
Slomškovega dela). 

14 Kralj Bervarjeva poroča, da se je med člane Slovenskega društva v Ljubljani, ki je bilo ustanovljeno 25. 
aprila 1848, vpisal tudi škof A. M. Slomšek. Sonja Kralj Bervar, Slovenstva vam ne izostane: ljubljanska 
delavska pevska društva do prve svetovne vojne (Ljubljana, 2004), 22. 

15 Vasilij Melik, "Nacionalnopolitične razmere v slovenskih deželah", v: 130 let visokega šolstva v Mariboru. 
Zbornik simpozija (Maribor–Celje, 1991), 37–43, citat str. 37 (dalje: Melik, "Nacionalnopolitične raz-
mere v slovenskih deželah"). 

16 Prav tam. Zanimiva je opomba Pogačnika glede samorazpustitve ljubljanskega Slovenskega društva: 
na zboru 9. feb. 1853 med drugim navedli tudi, da je bil namen društva dosežen, tudi ker je delovan-
je Društva sv. Mohorja v Celovcu tako blizu njihovim prvotnim namenom glede izdajanja knjig. 
Pogačnik, Kulturni pomen Slomškovega dela, 123.

17 Božo Repe, "Čitalništvo", v: Enciklopedija Slovenije 2 (Ljubljana, 1988), 137–138.
18 Melik, "Nacionalnopolitične razmere v slovenskih deželah". 
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letih za veliko dejavnosti ustanovljena klerikalna, liberalna, delavska društva, 
včasih pa so se delila tudi na slovenska in nemška. Del društvenega življe-
nja je podlegel tendencam, da bi širili ožje politične poglede ustanoviteljev. 
Tendenca je bila vidna zlasti pri teh, katerih osrednje ideje so se oblikovale 
na podlagi velikih ideologij razuma in so v veliki meri delovale tako, kot so 
določali centri v tujini. Delovanje takih društev spominja na zgoraj predsta-
vljeni premislek Bergerja in Luckmanna. Do katere mere so to še bila samoor-
ganizirajoča združenja državljanov – torej pristne intermediarne institucije 
– in koliko so bila predvsem "podaljšana roka", "podružnica makroinstitucij", 
je treba presoditi za vsak primer posebej. Primeri jugoslovansko usmerjenih 
združenj in kasneje komunističnih in nacističnih združenj pa kažejo, da so 
nekatera prestopila prag in postala izvajalec usmeritev in odločitev zunanjih 
centrov moči.

Vse to kaže, da so se v društvenem življenju v 19. stoletju prepletali mnogi 
vplivi, tako da je treba prizadevanje vsakega pomembnega akterja, tudi Slom-
ška, obravnavati v kontekstu tedanjega časa in prostora, ki je bil zelo dinamičen 
in pogosto divergenten. 

Slomškov prispevek v intermediarni sferi

Slomškov razumevanje združevanja na intermediarni sferi se kaže tako na 
področju njegovega pastoralnega dela, v skrbi za prenovo verskega življenja, 
duhovni, osebni in kulturni razvoj vernikov, duhovnikov in Cerkve nasploh, 
kot tudi v širšem javnem delovanju, glede katerega najprej omenimo njegovo 
dejavno odzivanje na potrebo po narodno-kulturnem razvoju. V prispevku se 
bomo dotaknili nekaterih dejavnosti, s katerimi je dejavno posegal v tedanji 
civilni in cerkveni prostor. Med njimi so verjetno najpomembnejše naslednje 
posamezne dejavnosti: 

•	 prizadevanje za ustanovitev družbe za izdajanje slovenskih knjig (od 
1835) in ustanovitev Društva sv. Mohorja (1851), 

•	 delo za nedeljske šole, 
•	 ustanovitev Bratovščine sv. Cirila in Metoda (1852), 
•	 spodbujanje soodgovornosti vernikov za socialno delovanje, Katoliško 

društva žena v Mariboru (1860); 
•	 sodelovanje v Mariborski čitalnici (1861), 
•	 ustanovitev dveh cerkvenih bratovščin, Bratovščine Srca Jezusovega 

(1861) in Bratovščina Srca Marijinega (1861).

Če naštete dejavnosti povežemo po področjih, se v njih kaže: skrb za slo-
venski jezik ter za narodno kulturo in identiteto; prizadevanje za celovito vzgo-
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jo in izobraževanje, zlasti preprostega ljudstva; dobrodelno-socialna dejavnost 
in spodbujanje soodgovornosti zanjo; podpora kulturnemu in intelektualne-
mu vidiku pri razvoju mestnega življenja; utrjevanje v veri in krščanskem življe-
nju; ekumenska razsežnost; vpetost v širši slovanski svet ipd. V naboru najdemo 
tako nekatere posebne naloge sredine 19. stoletja (npr. narodni preporod, izo-
braževanje ljudstva, ustanovitev prve založbe, čitalništvo in razvoj meščanstva, 
začetek ekumenizma) kot trajne naloge človeških družb (socialno delovanje, 
verska in moralna vzgoja). Ta slika kaže, da je Slomšek razumel pomembno 
vlogo intermediarnih institucij za družbeno, kulturno in (med)osebno življe-
nje. 

Prvi vpogled v Slomškovo razumevanje združevanja v intermediarni sferi 
najdemo že v njegovem delovanju v celovškem obdobju. Kot spiritual v seme-
nišču je skrbel, da bi se čim več bogoslovcev izpopolnilo v slovenščini, saj je bil 
prepričan, da "duhovnik uspe pri pastirskem delu le, če uči v ljudskem jeziku".19 
Poleg tega neformalnega krožka Grafenauer omenja njegovo skrb za utrjeva-
nje narodne zavesti, zaradi česar je deloval v "neuradnem slovenskem literar-
nem društvu, osnovanem konec dec. 1830 na 'slovenski konferenci' pri Jožetu 
Poklukarju s člani: Ahacel, Ivan Hafner, /…/ ter Slomšek sam".20 V tem skupnem 
delovanju lahko prepoznamo podoben vzorec – neformalni krog –, kot smo 
ga prej pri Prešernovem krogu. 

Nekaj let kasneje, leta 1835, je Slomšek poskušal ustanoviti slovensko ljud-
sko založbo. Ta ideja se navezuje na čas, ko je kot mlad duhovnik deloval na 
Dunaju. Tedaj je bil poverjenik dunajskega društva, ki so ga vodili redovniki 
mehitaristi in je skrbelo "za širjenje dobrih katoliških knjig".21 

Slomšek je ponovno poskusil 16. januarja 1845, ko je deželno vlado zaprosil 
za dovoljenje, da bi ustanovil društvo za izdajanje dobrih knjig. Kljub priporoči-
lom lavantinskega škofa so prošnjo poslali naprej na Dunaj in jo zaradi sumni-
čenj o panslavizmu zavrnili.22 O zavrnitvi je tako Bleiweis 13. junija tistega leta 
pisal Koseskemu: "Slomšek je bil te dni v Ljubljani. S Slovensko matico ne bo nič 
– le pomislite! Ni bila potrjena! – Vseslovanstvo je strah, ki se ga boje in vendar 
pri nas gotovo nihče ne misli nanj."23 Iz Bleiweisovega pisma je razvidno, da se je 
tokrat Slomšek naslonil na širše, narodno ozadje, saj so do tedaj narodne matice 

19 Ivan Grafenauer, "Slomšek Anton", v: Slovenski biografski leksikon 1925–1991, elektronska izdaja, 
ur. Petra Vide Ogrin (Ljubljana, 2009), dostopno na: http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:3074/VIEW/ 
(vpogled 15. januarja 2010) (dalje: Grafenauer, "Slomšek Anton"). 

20 Prav tam. 
21 Valentin Inzko, "Družba sv. Mohorja – vseslovenska versko-kulturna ustanova", v: Družba sv. 

Mohorja: Celovška, Celjska in Goriška Mohorjeva v slovenskem kulturnem prostoru: 1851–1995 
(Celje–Celovec– Gorica, 1996), 13–60, citat str. 15 (dalje: Inzko, "Družba Svetega Mohorja"). 

22 Prav tam, 16.
23 Pogačnik, Kulturni pomen Slomškovega dela, 126–127.
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ustanovili Poljaki (1822), Srbi (1826), Čehi (1831) in Hrvatje (1842). A spodleteli 
načrt mu ni preprečil, da ne bi po drugi poti izdal Drobtinic za novo leto 1846. 

Vendar ni odnehal; na vsak način se mu je zdelo pomembno ustanoviti založ-
bo, ki bi delovala kot (civilno) društvo. V tretje mu je to tudi uspelo. Kot škof je 
našel pot, da so se projekta z njegovo izdatno besedno in finančno podporo lotili 
drugi. Na veliko noč, 19. aprila 1951, je glede potrebe po ustanovitvi društva za 
izdajanje dobrih in poceni knjig govoril z Andrejem Einspielerjem.24 Ta je idejo 
skupaj s slovničarjem Antonom Janežičem udejanjil, tako da so pravila "Društva 
sv. Mohorja" 27. julija 1951 predložili pristojni deželni vladi v Celovcu. 

Druge oblike intermediarnega delovanja, ki kažejo na celovitost njegove-
ga "programa" na narodno-kulturnem in prosvetnem področju, se razkrivajo 
predvsem v njegovem razumevanju nedeljskih šol in podpiranju čitalniškega 
gibanja, deloma pa tudi v Ciril-Metodovskem gibanju. 

Nedeljsko šolanje je bilo po Slomšku več kot pridobivanje osnovnih veščin 
pismenosti. Slomšek se je močno zavedal družbenih sprememb tedanjega 
časa, ki so bile pogosto povezane s projektoma liberalnega in razsvetljenskega 
mišljenja. Med spremembami je treba posebej podčrtati razkroj tradicionalne 
podobe sveta, ki je posledica mnogih dejavnikov, med njimi posebej ekonom-
skih sprememb in pa uveljavljenja tistega vidika liberalizma, ki je hkrati z večjo 
svobodo prinesel atomizacijo posameznika. Slomška je skrbelo, kako družbo 
ohranjati etično zdravo in kako vzdrževati družbene vezi, ki bi članom družin, 
zanj temeljnih celic družbe, omogočile normalno življenje. Zato je poleg dela za 
družine namenil veliko skrbi dejavnostim preko meja ožje družine, in to pred-
vsem tem, ki jih je kmečko podeželje tedaj lahko sprejelo za svoje. V ta kontekst 
spadajo tudi nedeljske šole. Njegova je misel, da je teden za delo, nedelja za dvig 
kulture. V tem stavku je velika modrost: mnogi revni kmečki otroci so morali 
med tednom delati, da je družina lahko preživela – zato pogosto niso mogli 
obiskovati rednih šol. 

Slomškovi zamisli nedeljskih šol tudi do cerkve kritični avtorji priznavajo 
izjemen pomen. Po Schmidtovi oceni je njegovo delo Blaže in Nežica v nedelj-
ski šoli izjemno. 

To je pravzaprav enciklopedija za slovenskega kmeta, v kateri je zbrano 
najvažnejše, kar naj bi po piščevi zamisli poleg krščanskega nauka znal in kakršen 
naj bi postal, da bi bil veren kristjan, vdan podložnik in uspešen kmetovalec. Zato 
je tudi v 'Blažetu in Nežici' več gradiva, ki je lahko kmečki mladini širilo obzorje, 
kakor v tedanjih oficialnih učbenikih za redne podeželske osnovne šole.25 

24 Inzko, "Družba Svetega Mohorja", 16–23. 
25 Vlado Schmidt, Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem 2 (Ljubljana, 1988), 231.
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V njej so tudi nasveti za umno gospodarjenje, navodila za pisanje prošenj 
itd. Predvsem pa želimo opozoriti na to, da je Slomšek pokazal, kako pomemb-
no je, da se poklicna in življenjska usposobljenost ne konča v nedeljski šoli, pač 
pa da se pridobi večje znanje (vajeniško oz. strokovno izobraževanje) ali pa 
izkušnje, pridobljene iz dela pri drugem gospodarju. V celoti gledano, gre za 
zelo celovito razumevanje dobe otroštva in mladosti. 

Če je njegovo delo za nedeljske šole namenjeno predvsem preprostim 
slojem, pa v razumevanju čitalništva lahko prepoznamo njegov odnos do izo-
braženstva, visoke kulture, mestnega življenja. Slomšek ni bil le ustanovni član 
"Slovenske čitalnice v Mariboru" (17. julij 1861), novo ustanovo je takoj finanč-
no podprl z vsoto 100 goldinarjev, sodeloval pa je tudi pri načrtovanju dela 
čitalnice, med drugim je poudaril pomen petja.26 

Njegova podpora čitalnicam, v katerih so se srečevali mestni ljudje različnih 
pogledov, govori tudi o njegovem pozitivnem odnosu do modernega sveta. Čital-
nice so bile prej ustanove civilnosti v modernem pomenu besede kot skupno-
stnega življenja v tradicionalnem pomenu besede. Zaradi tega po našem mne-
nju zelo verjetno drži teza, da je Slomšek zagovarjal tako družbeno povezanost, 
v kateri se dopolnjujejo izrazi skupnostnih razsežnosti, npr. družinsko življenje, 
znotrajcerkveno (župnijsko) in lokalno skupnostno življenje, ter izrazi novega, z 
razsvetljenstvom razvijajočega se civilnega družbenega delovanja, ki je v pristni 
obliki civilna odprtost pluralizmu. Čeprav je dajal prvim več teže, je prepoznaval, 
da družina ne more obstati sama zase. Posebno mesto je namenil cerkvenim bra-
tovščinam, kar ne preseneča, saj je za škofa in pastirja ena osrednjih nalog skrb za 
versko in moralno življenje – vendar iz povedanega sledi, da je dejavno skrbel za 
najširšo narodno kulturo. Z drugimi besedami: Slomšek je do neke mere skušal 
uravnoteženo uveljavljati vrednote skupnosti in vrednote civilnosti. 

Slomškova "družbena analiza", če smemo uporabiti ta termin, se močno 
ujema z ugotovitvami enega ustanovnih očetov sociologije E. Durkheima. Ta 
opozarja, da sta dve veliki nevarnosti modernih družb moralna anomija (druž-
beno stanje brez zadostne morale, nomosa) ter vprašanje družbene integracije 
oziroma kohezije. Kot smo omenili zgoraj, je po Durkheimu brez močne inter-
mediarne sfere nemogoče doseči pristno družbeno kohezijo; nastopa anomija 
in atomizacija posameznika. Prikazano Slomškovo prizadevanje se dotika prav 
teh Durkheimovih poudarkov.

Poglejmo še kratko na drugi dve pobudi, v katerih se tesno povezujeta skrb 
za verovanje in osebno moralno odgovorno življenje z dejavno državljansko 
držo in zavzemanjem za skupno (javno) dobro. 

26 Manica Špendal, "Vloga Slomška v razvoju slovenske glasbe", v: 130 let visokega šolstva v Mariboru. 
Zbornik simpozija (Maribor–Celje, 1991), 331–338, zlasti 336. 
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Najprej le kratko o spodbujanju socialnega čutu pri vernikih. Primarni 
namen spodbude k ustanovitvi Katoliškega društva gospa v Mariboru je bil skrb 
za revno in zapuščeno žensko mladino in dobrodelnost. To društvo je imelo 
ključno vlogo pri poznejšem izoblikovanju zavoda šolskih sester v Mariboru.27 
Za naš prispevek je posebej zanimivo dejstvo, da je Slomšek vabilo za obliko-
vanje društva izrekel na koncu misijona za žene. V tem se razkriva modrost: 
Slomšek je ljudi povabil k soustvarjanju, torej k temu, čemur bi danes rekli 
aktivno državljanstvo; kot pastir jih je pri tem spodbujal in skušal omogočati 
sredstva, da bi to zmogli. Prav to pa je ena ključnih razsežnosti intermediar-
ne sfere: "empowerment", ljudi okrepiti, jim dati moč, da avtonomno deluje-
jo. Tako povabilo k delovanju se v bistvu razlikuje od povabila k sodelovanju v 
dejavnostih, pri katerih voditelji (laični ali duhovniki) druge ljudi potrebujejo 
kot sodelavce pri projektih, ki si jih sami zamislijo in vodijo. 

Pobudo za Bratovščino sv. Cirila in Metoda je Slomšek nedvomno črpal iz 
papeževega poziva k srečanju z vzhodnimi krščanskimi cerkvami leta 1848.28 
Tako je bil namen bratovščine spodbuditi ekumensko zbliževanje, pri tem pa se 
navezati na zgodovinsko izkušnjo misijona svetih bratov v delu slovanske sre-
dnje Evrope. S tem se je poleg ekumenske odprla tudi kulturna in narodna raz-
sežnost! Slomšek je pokazal, da namen Cerkve ni samo spreobrnjenje duš, tem-
več razvijanje kulture, ki je lastna narodu. Celo več: gibanje je okrepilo kulturno 
povezanost slovanskih narodov srednje Evrope in tako prispevalo k ohranjanju 
slovanske identitete v prevladujočem nemškem okolju ter spodbudilo poveza-
ve med srednjeevropskimi katoliškimi slovanskimi narodi in vzhodnimi pra-
voslavnimi Slovani. Razumevanje delovanja Cirila in Metoda tudi kaže, da vera 
ne more v polnosti zaživeti brez inkulturacije vere v življenje, vse od navad, 
pomenov in vrednot, ki usmerjajo vsakdanje življenje, do najbolj elitnih dosež-
kov umetnosti in znanosti. Ciril-Metodovsko gibanje je verjetno treba razumeti 
tudi kot del tistih sprememb v Cerkvi, ki so privedle do 2. vatikanskega koncila, 
zlasti glede poudarkov ekumenizma, inkulturacije in pomena intermediarnih 
združenj in gibanj v Cerkvi. 

Pomen s Slomškom povezanih društev in bratovščin v kasnejšem 
obdobju 

V desetletjih po Slomškovi smrti se je društveno življenje v Sloveniji zelo raz-
širilo, kot smo za civilno področje pokazali v predhodnem poglavju. Podobno 

27 Grafenauer, "Slomšek Anton". 
28 Pogačnik, Kulturni pomen Slomškovega dela, 143.
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je bilo v verskem okviru. V obdobju prvih dveh Slomškovih naslednikov se je 
desetim cerkvenim bratovščinam, društvom in družbam (od tega jih je bilo pod 
Slomškom ustanovljenih 8) pridružilo še 16 novih za časa škofa Stepišnika in 
24 novih za časa škofa Napotnika.29 Skupno je leta 1918 v lavantinski škofiji 
delovalo 50 različnih cerkvenih združenj. Med njimi so tiste, ki jih je ustanovil 
Slomšek, še vedno imele zelo veliko članov. Kot kaže tabela 1, so med petimi z 
najštevilčnejšim članstvom kar štiri iz Slomškovega časa. 

Preglednica 1: Najštevilčnejše cerkvene bratovščine, društva in družbe leta 191830 

Leto ustanovitve Število članov

Bratovščina Srca Jezusovega 1861 101.637

Bratovščina Srca Marijinega 1861 62.660

Bratovščina sv. Cirila in Metoda 1861 157.677

Društvo krščanskih družin 1894 152.546

Družba sv. Mohorja 1851 82.799

V tistem letu je imela škofija 512.252 prebivalcev, tako da skupno števi-
lo članov petih najštevilčnejših bratovščin in društev (po navedbah Pangerla 
557.319) kaže na močno kulturo združevanja znotraj Cerkve. To lahko z veliko 
verjetnostjo predvidevamo tudi, če upoštevamo, da del nominalnih članov ni 
bil zelo dejaven (kar je za zelo številčna združenja običajno). 

V obdobju prve Jugoslavije so se glede na pravne okvire društvenega življe-
nja menjala obdobja odprtosti in obdobja omejitev. Vseeno lahko rečemo, da je 
združevanje na vmesni družbeni ravni (oziroma na civilni ravni) ostajalo zelo 
pomemben element družbenega življenja. Vrh združevanja pod cerkvenim 
okriljem je nastopil konec tridesetih let. Najštevilčnejše tri bratovščine so imele 
leta 1937 – tako navaja Vinko Potočnik – več kot 100.000 članov: Bratovščina 
Srca Jezusovega (131.481), Bratovščina Rožnega venca (121.171) in Bratovšči-
na Srca Marijinega (118.766).31 

Z nemško okupacijo je nastopilo povsem novo obdobje. Pomena in vpliva 
vmesne sfere na družbeno in osebno življenje se je nacizem zelo dobro zavedal. 

29 Pangerl, "Napotnik – Slomškov in Stepišnikov naslednik", 175.
30 Povzeto po Pangerl, "Napotnik – Slomškov in Stepišnikov naslednik", 175.
31 Vinko Potočnik, "Škof Tomažič in cerkvena združenja", v: Tomažičev simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj 

(Celje, 2008), 183–197.
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Zaradi velikega vpliva združenj na intermediarni sferi so nacisti – podobno je 
bilo tudi v fašizmu in komunizmu, drugih dveh ideoloških totalitarizmih – vse 
od nastanka ustanavljali raznotera nova društva in gibanja, njim nasprotujoča 
pa zatirali. Vendar tu ni šlo za državljansko samoiniciativo ter uveljavljanje svo-
jih pogledov in interesov v pluralnem okolju, temveč so bila združenja orodje 
hegemonizacije in ideološke propagande. 

V tem kontekstu ne preseneča, da je kmalu po nemški okupaciji prišlo do 
prepovedi najrazličnejših obstoječih združenj. Sistematično ukinjanje je pote-
kalo vse od septembra 1941 do novembra 1944.32 Na Spodnjem Štajerskem je 
bilo skupaj ukinjenih več kot 3200 združenj, če pa upoštevamo še podružnice, 
se številka poveča za okoli 400. Komentar skoraj ni potreben: društveno življe-
nje je bilo obglavljeno. 

Ti podatki omogočajo vpogled v stanje tedanjega društvenega življenja. V 
tabeli 2 so prikazani deleži združenj po glavnih vsebinskih poudarkih. Iz njih 
lahko vidimo, da je društveno življenje segalo v skoraj vse vidike življenja. Šele 
ob taki sliki se razkrije obsežnost škode za poznejše družbeno-kulturno in 
(med)osebno življenje, saj v komunizmu večina ukinjenih združenj ni mogla 
oživeti. 

Kot kaže analiza podatkov evropske raziskave vrednot (uporabljeni so 
podatki za leto 2001, za Slovenijo tudi za leto 2008), se v obdobju po koncu 
socializma primanjkljaj tako imenovanega prostovoljnega civilnega združenja 
(ali socialnega kapitala) v bivših komunističnih državah počasi zmanjšuje, a 
ostaja.33 Primerjalne študije vpliva socialnega kapitala na družbeno-ekonomski 
razvoj kažejo, da tako stanje tem državam otežuje gospodarsko konkurenčnost 
in demokratični razvoj. 

Glede intermediarnih institucij v obdobju komunizma je treba dodati, da 
se je v družbenem segmentu odvijal dvojno problematičen proces. Komuni-
zem je določena združenja zatrl ali vsaj oviral, druga pa gojil – a ta kot podalj-
šano roko oblasti oziroma partije. Med najbolj nazornimi primeri je celotno 
področje socialne dejavnosti. Na eni strani je bila Cerkvi odvzeta možnost, da 
bi gojila to dejavnost (Karitas je nastala šele po demokratičnih spremembah), 
po drugi pa je stari sistem močno podpiral Rdeči križ. A to ni bila od države in 
političnega vodstva avtonomna organizacija, torej ni bila prava intermediarna 
institucija. Podobno je bilo pri mnogih drugih organizacijah in društvih; kako 
absurdno je bilo stanje, kaže tudi primer, da so celo taka društva, kot so bili 

32 Jure Maček, Ukinitveni komisar za društva, organizacije in združenja na Spodnjem Štajerskem [Der 
Stillhalterkommisar für Vereine, Organisationen und Verbände in der Untersteiermark] (Maribor, 2004) 
(dalje: Maček, Ukinitveni komisar za društva, organizacije in združenja na Spodnjem Štajerskem).

33 Igor Bahovec, "Religija kot vir socialnega kapitala: prostovoljstvo, združenja, zaupanje", Družboslovne 
razprave 26, št. 63 (2010): 29–48. 
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Klubi zdravljenih alkoholikov (torej popolnoma nepolitična društva), lahko 
obstajala le, če so bila ustanovljena pod okriljem Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije. 

Preglednica 2: Delež ukinjenih društev po posameznih dejavnostih ali področju 
(Lastni izračuni na podatkih, ki jih je zbral Jure Maček.34 Podružnice niso upoštevane.) 

Področje delovanja ali dejavnost društva Delež od vseh združenj 

Kultura, prosveta in izobraževanje 20 %

Strokovna in poklicna združenja 14 %

Cerkvena (t. j. "ožjecerkvena", verska) združenja 13 %

Gasilska društva 13 %

Športna združenja 12 %

Podporna društva in posojilnice 9 %

Dobrodelna društva in organizacije 6 %

Fantovska in dekliška društva 5 %

Druge dejavnosti 8 %

Sklep: dileme civilnega delovanja v zadnjih desetletjih in nove 
oblike verskih združenj

V obdobju osemdesetih let 20. stoletja je prišlo do oblikovanja vrste novih 
družbenih gibanj. Nekatera izmed njih so imela značaj pravih intermediarnih 
institucij, težko pa je reči, da so bila taka vsa ali večina. Mnoga gibanja so želela 
biti alternativna, a ostajala so precej tesno povezana z idejami vladajoče partije; 
to se prepozna še danes, ko so iz teh nastavkov nastale tudi nove organizacije in 
društva civilne družbe. Nekatera precej pogosto kažejo svojo bližino, včasih pa 
tudi tesno povezanost s političnimi skupinami postkomunističnih usmeritev 
ali določenimi ozkimi interesnimi ali finančnimi lobiji, ki so z njimi povezani. 
Taka civilna družba ne dosega standardov pravih intermediarnih institucij. 

Državljani, katerih pogledi so bili v starem sistemu preganjani ali prepo-
vedani, so v tem obdobju tudi oblikovali nekatere oblike samoorganiziranja v 
različne oblike civilnih združenj. Vendar lahko rečemo, da se ta del civilne druž-

34 Maček, Ukinitveni komisar za društva, organizacije in združenja na Spodnjem Štajerskem. 



I. Bahovec: Civilna in cerkvena združenja od Slomškovega časa ...

546

be zaradi različnih razlogov ni razvil v zadostni meri. Naša teza je, da tranzicije 
civilne družbe v Sloveniji še nismo doživeli in da bo treba narediti še marsikaj, 
da bi v civilni sferi prišlo do uravnovešenega pluralizma različno usmerjenih 
civilnih združenj. Tudi Cerkev je dolgo časa več pozornosti posvečala odnosom 
med vrhom Cerkve in državo kot spodbujanju vernikov, državljanov, da se civil-
no samoorganizirajo zunaj cerkvenih okvirov.35 Le počasi se slovenski kristjani 
dejavno zavedajo, da je civilna sfera tisto področje, kjer so kot državljani z dolo-
čenimi pogledi na svet poklicani, da svoje poglede artikulirajo in v širši družbi 
uveljavljajo. 

Na koncu še beseda o ožjecerkvenem združevanju – to je združevanju iz 
verskih nagibov ali iz nagibov, ki so neposredno povezani z rastjo v veri. V tem 
segmentu verskega življenja so nastale velike spremembe, ki jih najlaže poja-
snimo v kontekstu širših sprememb v Cerkvi, kot jih najbolj jasno izraža 2. vati-
kanski cerkveni zbor. Sredi 20. stoletja in tudi v zadnjih desetletjih so se rodila 
mnoga nova cerkvena laiška gibanja, združenja in skupnosti.36 Načini združe-
vanja v teh oblikah so precej drugačni kot v 19. stoletju, kar ne bi smelo prese-
nečati, saj se je družbeno življenje tudi močno spremenilo. Glede verskih zdru-
ženj bi zato lahko rekli, da je bil Slomšek otrok svojega časa in da (vsaj na prvi 
pogled) njegov način verskega združevanja ne odgovarja sodobnemu času. A to 
ne drži povsem. Mohorjeva družba kljub vsem pretresom pod obema totalitar-
nima ideologijama še danes ostaja med pomembnimi akterji izdajanja knjig na 
Slovenskem. Ciril-Metodovsko gibanje še danes vsebuje navdihe za ekumensko 
gibanje in, kar je morda pomembneje, za razvijanje pristne inkulturacije. Nena-
zadnje, poživljajo se tudi nekatere oblike čaščenja, ki so bile značilne tudi za 
obe "Slomškovi" bratovščini. Zato je smiselno sklepati, da bodo nekatere oblike 
Slomškovih posegov v intermediarno sfero tudi v prihodnje ostajale del druž-
benega in cerkvenega življenja. 

Še bolj pomembno pa se nam zdi to, da bi današnji Cerkveni voditelji – od 
duhovnih voditeljev do duhovnikov in škofov – znali prisluhniti navdihu, ki je 
Slomška vodil pri spodbujanju združevanja v intermediarni sferi. V tem okviru 
podčrtajmo tri poteze njegovega odnosa do sveta in s tem tudi zaključimo pri-
spevek. 

Slomšek se je zavedal, da duhovnost ni neko zasebno čutenje, temveč je 
duhovno izpopolnjevanje na duhovnih vajah usmeril v to, da je pri udeležen-
cih duhovnost postajala rodovitna v svetu, v konkretnem sočutju in delovanju 

35 Prim. Igor Bahovec, "Identity of Ecclesiastical lay movements: spirituality and civic involvement", 
Bogoslovni vestnik 69, št. 4 (2009): 447–460 (dalje: Bahovec, "Identity of Ecclesiastical lay move-
ments").

36 O verski identiteti in razumevanju civilnega in širšega javnega delovanja cerkvenih gibanj in združenj 
prim. navedeno delo: Bahovec, "Identity of Ecclesiastical lay movements". 
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za človeka in narod. Po Slomšku se duhovni napredek ne ustavi pri koristih za 
osebno duhovno rast in mir, usmerjen je v apostolsko delovanje; duhovnost 
vodi k spoznavanje apostolske poklicanosti , delovanja sredi sveta. 

Slomšek je bil dvojni patriot: ljubezen do svojega naroda je povezoval s 
spoštovanjem dosežkov drugih narodov; skoraj bi lahko rekli, da celo z ljube-
znijo do drugih narodov – kar je temelj pristnega medkulturnega priznavanja 
in dialoga in zato zveni zelo sodobno. 

In nazadnje: Slomšek se je že tedaj zavedal, da družina – skupaj s sorodstvom, 
vaškim in župnijskim okoljem – ne more izpolniti vzgojnih in izobraževalnih 
nalog, po katerih se ljudje lahko oblikujemo v zrele človeške osebe. Družinsko 
življenje je po Slomšku treba povezati z življenjem v obsežnejših združenjih in 
institucijah, ki presegajo družinsko in tradicionalno lokalno organiziranost – 
v tu uporabljeni terminologiji bi rekli: potrebno je gojiti vključenost v inter-
mediarne institucije civilne sfere.37 Slomšek je glede tega vključeval cerkveni 
(npr. bratovščine) in necerkveni okvir (npr. čitalnice). Lahko bi rekli, da je s tem 
skušal ohranjati uravnoteženost med pripadanjem skupnosti in priznavanjem, 
celo vključevanjem v civilno okolje, ki je vedno pluralno. Zanimivo je, da se 
kažejo zelo podobni poudarki pri nekaterih avtorjih sodobnega komunitariz-
ma.38 Tako menimo, da je Slomškovo delo na intermediarnem področju lahko 
še danes navdih za delovanje v drugačnih okoliščinah sodobnega življenja. 

37 Prim. Jože Pogačnik, "Slomškova koncepcija kulture," v: 130 let visokega šolstva v Mariboru. Zbornik 
simpozija (Maribor–Celje, 1991), 305–314, predvsem str. 310. Podobno tudi Pogačnik, Kulturni 
pomen Slomškovega dela. 

38 Prim. Philip Selznick, The Communitarian Persuasion (Washingon, 2002), predvsem poglavja, kjer 
pokaže na potrebo po uravnoteženju vrednot civilnosti in vrednot sočutja ter po povezanosti obeh z 
religijo. Prim. tudi Bahovec, "Identity of Ecclesiastical lay movements".
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Igor Bahovec

CIVIL AND ECCLESIASTICAL ASSOCIATIONS 
FROM THE TIME OF SLOMŠEK TO THE PRESENT

 
SUMMARY

In the mid-19th century, voluntary associations in the intermediary civil sphere 
experienced a major change. The French Revolution and the reforms of enlight-
ened rulers led to the phasing out of most of the old forms of intermediary 
organisations, including fraternities and guilds. The decades of the Habsburg 
monarchy’s absolutist policy limited and also often restricted the freedom to 
establish voluntary associations and societies. However, in Slovenia the first 
half of that century certain associations, as well as informal circles (Preseren’s 
round) were formed which, together with the first reading societies and dif-
ferent voluntary associations established in the revolutionary year 1848, set 
the basis for a major resurgence after 1860. In simple terms one could say that 
in the second half of the 19th century civil self-organisation developed in all 
key areas of life that were typical of a later time. These voluntary associations 
covered cultural and educational fields, religious, charitable and social spheres, 
sport and tourism (improvement) area, economic and occupational fields. 
There were also numerous occupational, youth, women's and boys' associa-
tions, in particular, fire brigades whose purpose was more than just putting out 
fires. Soon after, Krek’s social movement was also born.

Slomšek’s efforts in the intermediary sphere are best known for his role in 
the establishment and operation of the Saint Hermagoras Society, the Brother-
hood of Saints Cyril and Methodius, the development of Sunday schools and 
school facilities and encouraging believers to undertake social and charity 
activities. Slomšek was able to open the narrow religious associations to con-
sider wider social needs, he promoted what is best referred to as "connected 
with Church" civil associations and activities i.e. activities that were not nar-
rowly religious/church-oriented (or part of the Church structure), but involved 
voluntary citizens responding to the distress and needs of the environment. 
With regard to the publishing activities of the Hermagoras Society and Sunday 
school education, we can say that religion served to open the way for integral 
human functioning and knowledge. In addition to religious motifs, the Cyril-
Methodius movement he founded enhanced cultural and national goals. It 
support the national consciousness and integration of Slavic nations of Central 
Europe, reinforced Slavic identity in the predominating German environment 
and forged links with the eastern Slavs. Understanding how Cyril and Metho-
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dius worked also shows that faith cannot be brought fully to life without cul-
ture; faith should be inculturated in all aspects of social life, ranging from eve-
ryday life to the pinnacles of elite art and science.

Civil and church intermediary associations and societies experienced their 
peak during the two World Wars. The Nazi abolition of numerous associations 
and full control of most civic organisations during the Communist period for 
a long time seriously depleted the civic sphere of the Lavant diocese and else-
where in Slovenia. Only in recent decades have there been efforts to allow it 
to be organised in a free and voluntary manner. Yet there are many obstacles 
to this, including the "incomplete transition" of civil society, since much of the 
civil sphere is still too closely connected with circles with a post-communist 
leaning and civil pluralism is slow in achieving a balance. As for the Church, we 
may say that the Church has only slowly grasped the importance of supporting 
the development of civil associations that promote Christian values.
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Izvleček:

V članku je podan pregled cerkvene arhitekture na teritoriju mariborsko-la-
vantinske škofije od prenosa škofijskega sedeža v Maribor (1859) do preuredi-
tve škofijskih meja na Slovenskem (2006), pri čemer so izpostavljeni glavni slo-
govni tokovi, arhitekti in spomeniki. Sakralne stavbe navedenega časa so zelo 
raznolike, vendar pa sto petdeset let trajajoče obdobje lahko razdelimo na tri 
dobe: čas do prve svetovne vojne, ko slogovno prevladuje historizem, obdobje 
med vojnama, za katero so značilni začetki moderne arhitekture, zlasti v pove-
zavi s Plečnikovo šolo, ter čas po drugi svetovni vojni, ko določbe 2. vatikanske-
ga koncila pomembno vplivajo na zasnovo sakralnih novogradenj.

Ključne besede:
Arhitektura, cerkvena gradnja, mariborsko-lavantinska škofija, 19. stoletje, 20. 
stoletje, Anton Martin Slomšek, Mihael Napotnik, historizem, moderna arhitek-
tura, Hans Pascher, Jože Plečnik, Plečnikova šola, Ciril Zazula, 2. vatikanski koncil. 

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 10 (2010), št. 2–3, str. 551–572, 60 cit., 11 slik 
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)



F. Lazarini: Cerkvena arhitektura v mariborsko-lavantinski škofiji

552

V pričujočem prispevku želim predstaviti glavne značilnosti in najpomembnej-
še primere sakralne arhitekture na področju mariborsko-lavantinske škofije v 
času od preselitve škofijskega sedeža iz Št. Andraža v Maribor (1859) do preure-
ditve škofijskih meja na Slovenskem pred nekaj leti. Gre za nekaj manj kot 150 
let dolgo, slogovno izjemno razgibano obdobje, zato bo glavni poudarek zlasti 
na slogovnih spremembah v obravnavanem času.

Arhitekturo druge polovice 19. in prvih desetletij 20. stoletja označujemo 
za historistično. Glavna značilnost historizma je izhajanje iz umetnosti starejših 
obdobij, pri čemer pa (vsaj pri kvalitetnejših stavbah) ni šlo za nepremišljeno 
kopiranje starih stavb, temveč za (bolj ali manj) inovativno uporabo in kombi-
niranje elementov starejših obdobij.1 Eden glavnih evropskih arhitekturnih cen-
trov druge polovice 19. stoletja je bil Dunaj, ki je pomembno vplival na stavbno 
dejavnost celotne habsburške monarhije. Tudi arhitektura štajerskega deželnega 
središča Gradca je bila v tem času v precejšnji meri odvisna od Dunaja, saj je veči-
na graških arhitektov študirala v cesarski prestolnici. S tem je Gradec kot arhi-
tekturno središče delno izgubil na veljavi.2 Tovrstna centralizacija je povzročila 
izgubo samostojnosti drugih umetnostnih centrov, pozitivna posledica pa je bila, 
da stavbarstvo province v kvaliteti večinoma ne zaostaja za arhitekturo središča.

Prvo fazo historistične arhitekture, ki se na Dunaju pojavi okrog leta 1830, 
imenujemo zgodnji ali romantični historizem. Za sakralne objekte tega časa je 
značilna kubičnost stavbne mase ter uporaba slogovnih značilnosti ne le antike 
(kot je bilo značilno za starejši klasicizem), temveč tudi bizantinske umetno-
sti, romanike, trecenta in quattrocenta, v nekaterih izvirnejših primerih pa celo 
bolj ''eksotičnih'' slogov, na primer mavrskega. Za razliko od kasnejših obdobij 
historizma (zlasti zrele faze, t. i. strogega historizma) je za to obdobje značilno 
kombiniranje elementov različnih slogovnih smeri na eni stavbi.3 Med glavni-
mi objekti tega časa omenimo dunajski cerkvi sv. Janeza Nepomuka v okrožju 
Leopoldstadt (arhitekt Karl Rösner, 1841−1846) ter precej vplivno Altlerchen-
felderkirche (zunanjščina Johann Georg Müller, oprema August Sicard von 
Sicardsburg, Eduard van der Nüll, 1848−1862). 

1 O historizmu v habsburški monarhiji: Renate Wagner-Rieger, Wiens Architektur im 19. Jahrhundert 
(Wien, 1970) (dalje: Wagner-Rieger, Wiens Architektur); Ákos Moravánsky, Die Architektur der 
Donaumonarchie (Berlin, 1988); Walter Krause, "Baukunst", v: Geschichte der bildenden Kunst in 
Österreich: 5: 19. Jahrhundert, ur. Gerbert Frodl (München−Berlin−London−New York, 2002), 
179−203. 

2 Poudariti pa je treba, da se prav na področju graške sakralne arhitekture pojavljajo nekatere poseb-
nosti, ki so vplivale tudi na cerkveno stavbarstvo v lavantinski škofiji. O arhitekturi historizma na 
avstrijskem Štajerskem in zlasti v Gradcu: Stadterweiterung von Graz : 1850−1914, ur. Sokratis 
Dimitrou (Graz−Wien, 1979); Christian Brugger, Kirchenbauten in der Zeit des Historismus in der 
Steiermark (Graz, 1995) (tipkopis doktorske disertacije) (dalje: Brugger, Kirchenbauten in der Zeit des 
Historismus). 

3  Wagner-Rieger, Wiens Architektur, 97, 112, 145. 
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V nasprotju s cesarsko prestolnico se je drugod po monarhiji uveljavila pre-
cej skromnejša različica cerkvene stavbe. Cerkve zgodnjega historizma tako na 
zunaj delujejo precej masivno, kubično in skromno okrašeno. Med najpogo-
stejše stavbne člene sodijo lizene, ločni frizi in zlasti pri okenskih okvirih pol-
krožni loki. Notranjščine so ponavadi svetle in zračne, lahko bi jih označili tudi 
za precej funkcionalne.4 Zaradi zunanjščine pisci te cerkve pogosto označujejo 
za neoromanske, včasih tudi za bizantinske, vendar to imenovanje ni najbolj 
posrečeno, saj njihove notranjščine pogosto nimajo z romaniko nič skupnega, 
hkrati pa bi lahko zaradi takšnega poimenovanja te stavbe neupravičeno ena-
čili z neoromanskim cerkvami konca 19. stoletja. Christian Brugger pri raziska-
vi cerkvene arhitekture 19. stoletja na avstrijskem Štajerskem uporablja izraz 
uradniška arhitektura (Beamtenarchitektur), s čimer nakazuje na dejstvo, da so 
večino načrtov naredili uslužbenci gradbenih uradov.5 

Zgoraj omenjeni tip cerkva je značilen tudi za sakralno arhitekturo lavan-
tinske škofije v času škofa Antona Martina Slomška. Med najpomembnejšimi 
spomeniki omenimo župnijsko cerkev Marije Zvezde v Novi Štifti pri Gornjem 
Gradu, ki so jo na mestu v požaru uničene starejše stavbe zgradili leta 1854. Gra-
dnjo je vodil polir Matej Medved iz Cerkelj na Gorenjskem, sicer najbolj znan 
po izvedbi kupole ljubljanske stolnice. Kubično zasnovano zunanjščino pou-
darjata dva zvonika, sicer pa je okrasje zreducirano na lizene in polkrožne loke.6 
Med cerkvami Slomškovega časa omenimo še podružnično cerkev sv. Nikolaja 
v Ljubiji pri Mozirju, ki jo je Slomšek posvetil leta 1861. Po načrtih zidarskega 
mojstra Boštjana Oiksa so jo zgradili v letih 1858−1861, zvonik pa povišali leta 
1873.7 Poleg lizen in ločnega friza členijo zunanjščino šilasto zaključena okna, 
v čemer lahko vidimo začetke neogotike na slovenskem Štajerskem. Uporabo 
gotskih elementov na sicer baročno zasnovanem stavbnem tkivu je v začetku 
dvajsetega stoletja precej kritiziral Avguštin Stegenšek. Stavbarju je očital, da ni 
zadel bistva (neo)gotike, po njegovem je cerkev ''priča, da so glasovi o novooži-
vljenih, bajnih, srednjeveških slogih pripluli tudi v gornjesavinjsko dolino in so 
našli odmev, seveda v čisto svobodni obliki, ki je izrastla iz baročnih tal in nima 
drugega gotskega ko oster lok''.8 

Tip t. i. uradniške arhitekture je značilen tudi za čas Slomškovega nasle-
dnika Jakoba Maksimiljana Stepišnika. Med pomembnejše primere sodita 

4 Damjan Prelovšek, "Historizem: arhitektura", Enciklopedija Slovenije 4 (Ljubljana, 1990), 27 (dalje: 
Prelovšek, ''Historizem'').

5 Brugger, Kirchenbauten in der Zeit des Historismus, 85−92.
6 Metoda Kemperl, "Župnijska cerkev Device Marije (Marije Zvezde) v Novi Štifti", v: Leksikon cerkva na 

Slovenskem: Škofija Maribor: 5: Dekanija Gornji Grad (Celje, 2004), 88−92.
7 Metoda Kemperl, "Podružnična cerkev sv. Nikolaja v Ljubiji", v: Leksikon cerkva na Slovenskem: Škofija 

Maribor: 5: Dekanija Gornji Grad (Celje, 2004), 72−74.
8 Avguštin Stegenšek, Dekanija Gornjegrajska (Maribor, 1905), 89.
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župnijski cerkvi sv. Križa v Rogaški Slatini (inž. Josef Schöbl, 1864−1866)9 in 
sv. Ane v Framu (1875) ter evangeličanska cerkev v Mariboru (1869, predela-
na 1903).10  

V zadnjih dveh desetletjih 19. stoletja pride povsod po monarhiji do raz-
cveta gradnje bogoslužnih objektov. Uveljavi se pravilo ena stavba − en slog, 
za razliko od prejšnjega obdobja lahko sedaj govorimo o različnih ''neostilih''. 
Tako arhitekti kot pisci o arhitekturi si začnejo postavljati vprašanje: ''V kate-
rem slogu naj gradimo?'', še posebej pa je bil problem iskanja najustreznejšega 
sloga izpostavljen pri cerkveni arhitekturi. Katoliška Cerkev, tako kot v prej-
šnjih obdobjih, ni dajala prednosti enemu slogu, pisci iz duhovniških vrst pa 
so v svojih tekstih poudarjali praktične vidike bogoslužnega prostora pred 
slogovnimi. Kljub temu pa lahko prav pri cerkvenih gradnjah najboljše opa-
zujemo, kako se je s časom (v tesni povezavi z napredovanjem mlade umetno-
stnozgodovinske stroke) spreminjal okus.11 V avstrijskem prostoru sta se sprva 
uveljavila oba ''srednjeveška'' sloga, neoromanika in neogotika (zlasti slednja 
je bila precej razširjena), v sedemdesetih in osemdesetih letih pa se pod vpli-
vom spremenjenega vrednotenja sakralnega stavbarstva zgodnjega novega 
veka zlasti na Štajerskem uveljavi neorenesansa. Od poznih osemdesetih let 
dalje začnejo pisci pozitivno ocenjevati tudi baročno arhitekturo, a se neoba-
rok v cerkveni gradnji ne razširi do iste mere kot druge slogovne usmeritve. 
Okrog leta 1900 se v avstrijskem prostoru pojavijo zgodnje oblike moderne 
arhitekture (secesija), ki pa se na področju sakralnega stavbarstva skromneje 
uveljavijo.12

Ena prvih sakralnih stavb strogega historizma v lavantinski škofiji, zgraje-
na še v času škofa Stepišnika, je neogotska cerkev sv. Martina v Zgornji Hajdini 
(1873−1874), v katero sta bila uspešno vključena prezbiterij in zvonik stare got-
ske cerkve. Načrte za novo stavbo je izdelal manj znani arhitekt V. Morandini,13 
kot zanimivost pa navedimo, da je oltarje zasnoval znani graški arhitekt August 

9 Ivan Stopar, Rogaška Slatina (Ljubljana, 1973), 18−19. Josef Schöbl je bil aktiven tudi na Kranjskem (ž. 
c. sv. Janeza Krstnika, Ljubljana−Trnovo, ž. c. sv. Pavla, Vrhnika). 

10 O evangeličanski cerkvi v Mariboru: Iztok Premrov, "Arhitektura 19. stoletja v Mariboru", Časopis za 
zgodovino in narodopisje 45=NV 10, št. 2 (1974): 355 (dalje: Premrov, ''Arhitektura 19. stoletja'').

11 O vrednotenju zgodovinskih slogov v 19. stoletju in vplivu tega na novogradnje: Ernst Badstübner, 
"Kunstgeschichtsbild und Bauen in historischen Stilen – Ein Versuch über die Wechselbeziehungen 
zwischen kunstgeschichtlichem Verständnis, Denkmalpflege und historischer Baupraxis im 19. 
Jahrhundert", v: Historismus – Aspekte zur Kunst im 19. Jahrhundert, ur. Karl-Heinz Klingenburg 
(Leipzig, 1985), 30−49. O razmerah na Slovenskem: Franci Lazarini, "Historistična arhitektura v očeh 
sodobnikov", Umetnostna kronika, št. 24 (2009): 11−20. 

12 Wagner-Rieger, Wiens Architektur, 244−249. Med najpomembnejšimi primeri omenimo cerkev na 
dunajskem centralnem pokopališču (Max Hegele, 1907−1910) in cerkev v dunajskem predmestju 
Steinhof (Otto Wagner, 1906−1907).

13 Emilijan Cevc, "Zgornja Hajdina", v: Enciklopedija Slovenije 15 (Ljubljana, 2001), 176.
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Ortwein.14 
Za zlato obdobje historističnih cerkva na spodnjem Štajerskem lahko ozna-

čimo čas škofa Mihaela Napotnika (škof 1889−1922), v katerem je lavantinska 
škofija dobila precej kvalitetnih historističnih cerkva.15 Napotnikov čas z ume-
tnostnega vidika še čaka podrobnejših raziskav, pomembno in še neraziskano 
temo pa predstavljata tudi vpliv Spomeniškega sveta za lavantinsko škofijo ter 
vloga enega prvih akademsko izobraženih slovenskih umetnostnih zgodovi-
narjev Avguština Stegenška (1875−1920).16 Ključno vlogo pri gradnji cerkva, ne 
le na Štajerskem, temveč tudi v drugih deželah, je v Napotnikovem času imel 
predsednik Društva za cerkveno umetnost sekovske škofije msgr. Johann Graus 
(1836−1921). Po izobrazbi sicer teolog, je bil vse življenje aktiven tudi na podro-
čju umetnostne zgodovine. Bil je sodelavec Centralne komisije za spomeniško 
varstvo, pisec o umetnostnih spomenikih, zlasti pomemben pa je kot urednik 
odmevnega časopisa Der Kirchenschmuck (izhajal 1870−1905). S svojim pisa-
njem je pomembno vplival na umetnostni okus širše regije.17 Graus je bil, tako 
kot njegovi sodobniki, sprva zagovornik srednjeveških slogov v cerkveni ume-
tnosti, po potovanjih v Italijo v sedemdesetih in začetku osemdesetih let pa je 
počasi začel sprejemati renesanso. Skladno z duhom časa je smatral barok za 
pozno (dekadentno) obliko renesanse, ki je za cerkveno arhitekturo in opremo 
neprimerna, pri tem stališču pa je vztrajal tudi potem, ko so drugi pisci barok 
''rehabilitirali''.18 Graus je precej sodeloval z arhitektom Robertom Mikovicsem 
(1852−1894), po njegovi smrti pa s Hansom Pascherjem (1858−1942). Z njuno 
pomočjo je na Štajerskem uveljavil svoj idealni slog, nekakšno kombinacijo 
renesančnih in baročnih elementov, ki ga Christian Brugger imenuje štajerska 
neorenesansa.19 

Medtem ko je edina izvedena arhitektura Roberta Mikovicsa na slovenskem 

14 Podatek o avtorju oltarjev: http://www.hajdina.si/znamenitosti_martin.asp; stanje na dan 27. septem-
bra 2009. 

15 O Napotniku: Napotnikov simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj (Celje, 1993); Gregor Jenuš, Knezoškof Mihael 
Napotnik – življenje in delo (Maribor, 2006) (tipkopis diplomskega dela).

16 O Stegenšku: Marjeta Ciglenečki, "Stegenškovo umetnostnozgodovinsko delo", Studia Historica 
Slovenica 7, št. 1−2 (2007): 591−636 (s tam citirano starejšo literaturo). 

17 O Grausu: Brugger, Kirchenbauten in der Zeit des Historismus, 56−66; Gottfried Biedermann, "Aspekte 
der Bewertung historischer Stile bei Johann Graus", v: Vis Imaginis: baročno slikarstvo in grafika : 
jubilejni zbornik za Anico Cevc, ur. Barbara Murovec (Ljubljana, 2006), 421−426 (dalje: Biedermann, 
"Aspekte der Bewertung historischer Stile"); Gottfried Biedermann, "Monsignore Dr. theol. h. c. 
Johann Graus (1836−1921): Theologe−Kunsthistoriker−Denkmalpfleger−Fotograf", Studia Historica 
Slovenica 7, št. 1−2 (2007): 529−567 (dalje: Biedermann, "Monsignore Dr. theol. h. c. Johann Graus"). 

18 O Grausovem odnosu do zgodovinskih slogov: Biedermann, "Aspekte der Bewertung historischer 
Stile", 421−426; Biedermann, "Monsignore Dr. theol. h. c. Johann Graus", 547−557.

19 Brugger, Kirchenbauten in der Zeit des Historismus, 111−112. 
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Štajerskem razširitev župnijske cerkve v Poljčanah (1895−1896),20 pa je avtor 
večine kvalitetnih cerkva iz časa škofa Napotnika prav Hans Pascher. Rodil 
se je v družini gradbenikov in kamnosekov, zato se je sprva izučil za stavb-
nega mojstra, kasneje pa je na Dunaju študiral arhitekturo pri enemu glavnih 
cerkvenih arhitektov 19. stoletja, Friedrichu baronu Schmidtu. Od leta 1884 
je bival v Gradcu in deloval zlasti na področju sakralne gradnje. Njegovo naj-
pomembnejše delo je neorenesančna cerkev sv. Jožefa v Gradcu (dokonča-
na 1908).21 Večina Pascherjevih cerkva na spodnjem Štajerskem je zgrajena v 
slogu t. i. štajerske neorenesanse. Med značilnimi primeri omenimo župnijske 
cerkve v Žalcu (1903−1906), Čadramu pri Oplotnici (1895−1898) in Cirkov-
cah (načrt 1899, gradnja 1904−1906).22 Stavbe imajo ponavadi en zvonik, 
ki se najpogosteje nahaja nad vhodom. Zunanjščino členijo velika polkro-
žno zaključena okna, priljubljen okras pa so lizene iz neometanih kamnitih 
kvadrov. Notranjščine so enoladijske s prečno ladjo in odgovarjajo zahtevam 
sočasnih piscev (zlasti iz vrst duhovščine), ki so bolj kot estetskemu učin-
ku dajali prednost funkcionalnosti cerkve, pri čemer so bile glavne zahteve 
prostornost (v cerkvi naj bo prostor za čimveč vernikov), svetlost, zračnost, 
preglednost (povsod v cerkvi se mora videti na prižnico), dobra akustika, smi-
selna razporeditev oltarjev (mašnik pri stranskem oltarju ne sme kazati hrbta 
glavnemu) in podobno.23  

Najpomembnejše Pascherjevo delo v lavantinski škofiji in eno njegovih 
najboljših nasploh, je cerkev Lurške Matere Božje v Brestanici (prej Rajhenburg, 
1908−1914), zgrajena v neoromanskem slogu. Dvostolpno zunanjščino krasijo 
različni romanski in zgodnjegotski elementi (npr. trifore, ločni friz, rozete, stre-
šni jezdec). Notranjščina je triladijska s transeptom, prezbiterij je petosminski.24 
Cerkev, zlasti njena zunanjščina, deluje v primerjavi z ostalim arhitektovimi 
cerkvami v lavantinski škofiji bolj razgibano in monumentalno, kar opozarja na 
pomembnost cerkve, ki je v času gradnje veljala za ''slovenski Lurd''. Približno 
v istem času je Pascher podobne arhitekturne forme uporabil tudi na drugem 

20 Avguštin Stegenšek, "Povečane župnijske cerkve", Ljubitelj krščanske umetnosti 1, št. 3−4 (1914): 
177−178 (dalje: Stegenšek; ''Povečane župnijske cerkve''). Mikovics je poleg poljčanske cerkve naredil 
načrte za nekaj oltarjev, npr. veliki oltar v mariborski stolnici. Prim. Avguštin Stegenšek, "Prenovljene 
cerkve", Ljubitelj krščanske umetnosti 1, št. 3−4 (1914): 202.

21 O Pascherju: Karin Brantner, Der Architekt Hans Pascher (1858−1942) : Kirchenneubauten in der 
heutigen Steiermark (Graz, 1993) (tipkopis diplomskega dela). Tekst se sicer ukvarja izključno s 
Pascherjevimi sakralnimi novogradnjami na področju današnje avstrijske Štajerske, a vsebuje (kot 
prilogo) popis ohranjenih načrtov njegovih del.

22 Cirkovce: Avguštin Stegenšek, "Nove župnijske cerkve", Ljubitelj krščanske umetnosti 1, št. 3−4 (1914): 
90−93 (dalje: Stegenšek, "Nove župnijske cerkve''). Čadram: Stegenšek, "Nove župnijske cerkve": 
93−97. Žalec: Stegenšek, "Nove župnijske cerkve": 161−170.

23 Friedrich Bouvier, "Sakralbauten", v: Stadterweiterung von Graz: 1850−1914, ur. Sokratis Dimitrou 
(Graz, 1979), 83; Brugger, Kirchenbauten in der Zeit des Historismus, 74−75.

24 Stegenšek, ''Nove župnijske cerkve'': 121−137.
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koncu današnje Slovenije, pri cerkvi Srca Jezusovega v Drežnici pri Kobaridu 
(1911−1912, zvonik 1986). 

Med deli drugih arhitektov omenimo župnijsko cerkev v Teharjah 
(1906−1907), za katero je načrte naredil Adolf Wagner.25 Arhitekt Wagner je bil 
doma iz Gradca, arhitekturo je študiral na Dunaju pri Heinrichu von Ferstlu in 
Teophilu von Hansnu. Med letoma 1874 in 1883 je bil ljubljanski mestni inže-
nir, kasneje pa profesor na Državni obrtni šoli v Gradcu.26 S svojimi načrti je 
pomembno posegel v cerkveno stavbarstvo v sosednji ljubljanski škofiji, njego-
vi najpomembnejši deli sta opečnati cerkvi Srca Jezusovega v Ljubljani (mestni 
predel Tabor, 1882) in v Šmartnem pri Litiji (1899−1900), prav tako je izdelal 
načrte tudi za župnijsko cerkev v Sori pri Medvodah (1884).27

Za razliko od Wagnerjevih cerkva na Kranjskem, ki so zgrajene v neogot-
skem ali neoromanskem slogu, se je pri teharski cerkvi arhitekt odločil za neo-

25 Prav tam, 141−155.
26 Andreja Žigon, Cerkev sv. Martina v Šmartnem pri Litiji (Ljubljana, 1980), 10−11 (dalje: Žigon, Cerkev 

sv. Martina).
27 Arhitekt Adolf Wagner je na Kranjskem poleg sakralnih izdelal tudi načrte za nekaj profanih stavb, 

npr. Mestno klavnico ter t. i. Belgijsko kasarno, obe v Ljubljani. Monografske študije o arhitektu še ni, 
nekaj podatkov prinašata: Žigon, Cerkev sv. Martina, 10−11; Prelovšek, ''Historizem'', 27.

Hans Pascher, ž. c. sv. Miklavža, Žalec (foto: Franci Lazarini)
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renesanso, kar je bila morda želja naročnika, lahko pa v tem vidimo tudi spre-
membo okusa. Pri tem moramo poudariti, da je obravnavana cerkev slogovno 
precej bližje italijanski renesansi kot prej omenjene Pascherjeve. Enoladijsko 
stavbo brez transepta zaključuje petosminski prezbiterij. Zunanjščino krasi-
jo niše, polkrožna okna ter toskanski pilastri, ki nosijo trikotno čelo. Poseb-
nost stavbe je njen zvonik, v pritličju kvadraten, v prvem nadstropju kvadrat s 
posnetimi vogali, nato pa preko osemkotnika preide v piramidasto streho. Že 
Avguštin Stegenšek je pravilno opazil izjemno podobnost z zvonikom cerkve 
Madonna di S. Biagio v toskanskem kraju Montepulciano (arhitekt Antonio da 
Sangallo st., 1518−1534).28

Najpomembnejši cerkveni spomenik Napotnikove dobe pa je brez dvoma 
frančiškanska cerkev sv. Marije Matere Usmiljenja v Mariboru, ki so jo zgradili 
med letoma 1893 in 1895 (opremljali so jo do 1904), po načrtih dunajskega 
arhitekta Richarda Jordana, učenca Eduarda van der Nülla in Friedricha von 

28 Stegenšek, ''Nove župnijske cerkve'': 153.

Hans Pascher, ž. c. Lurške Matere Božje, Brestanica (foto: Franci Lazarini)
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Schmidta.29 Opečnata cerkev s samostanom tvori pomembno prostorsko in 
estetsko dominanto mesta. Neoromansko oblikovano fasado poudarjata dva 
zvonika. Tipološko gre za triladijsko baziliko, petosminski prezbiterij pa v spo-
dnjem nadstropju obdaja hodnik, ki na zunanjščini deluje kot korni obhod. 
Tudi oprema notranjščine je usklajena z arhitekturo, zato so določene kvalitete 
cerkvi vselej priznavali tudi najglasnejši kritiki historizma.30 

Poleg mariborske frančiškanske cerkve je arhitekt Jordan izdelal načrte 

29 Michael Napotnik, Die Basilika zur Heiligen Maria, Mutter der Barmherzigkeit, in der Grazervorstadt 
zu Marburg, Marburg 1909; Stegenšek, ''Nove župnijske cerkve'': 107−119; Premrov, Arhitektura 19. 
stoletja, 367−369.

30 Npr. France Stele, Oris zgodovine umetnosti pri Slovencih: kulturnozgodovinski poskus (Ljubljana, 
1924), 93 (dalje: Stele, Oris).

Richard Jordan, fran-
čiškanska cerkev sv. 
Marije Matere usmil-
jenja, Maribor (foto: 
Franci Lazarini)
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tudi za cerkev sv. Jerneja v Vojniku (1896, posvečena 1899).31 Tloris ima obliko 
latinskega križa, enoladijska stavba z dvema od ladje precej nižjima kapelama 
pa na zunaj deluje nenavadno visoko. Arhitekt je namreč cerkev načrtoval tako, 
da bi bilo ob morebitnem porastu števila prebivalcev mogoče kapeli podaljšati 
in tako dobiti triladijsko baziliko.32 

31 Stegenšek, ''Nove župnijske cerkve'': 158−161.
32 Prav tam, 161.

Richard Jordan, ž. c. 
sv. Jerneja, Vojnik 
(foto: Franci Lazarini)
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Modernejših smeri v sakralni arhitekturi na slovenskem Štajerskem pred 
prvo svetovno vojno ni.33 Nasprotno pa so se historistične cerkve pojavljale še 
v dvajsetih letih (na primer cerkev Srca Jezusovega v Zidanem mostu, 1920, in 
cerkev sv. Pankracija v Ponikvi pri Žalcu, 1925).

Če na kratko primerjamo štajerske cerkve poznega 19. in zgodnjega 20. 
stoletja s sočasnimi cerkvami na Kranjskem lahko ugotovimo, da kljub moč-
nemu vplivu Dunaja (načrte so v glavnem izdelovali dunajski arhitekti ali 
njihovi učenci) prihaja do precejšnjih razlik, zlasti kar se izbire sloga tiče. 
Medtem ko se na Štajerskem (ne le v lavantinski škofiji) pod Grausovim vpli-
vom uveljavi zlasti t. i. štajerska neorenesansa, pa je za območje ljubljanske 
škofije značilna precej večja raznolikost, saj najdemo sakralne stavbe v vseh 
slogih: neoromaniki, neogotiki, neorenesansi, neobaroku. Razmere v cerkve-
ni umetnosti konec 19. in na začetku 20. stoletja sicer še niso bile natančne-
je analizirane, vendar pa lahko sklepamo, da je bilo vzrokov za razlike med 
obema škofijama več. Eden od njih je prav gotovo manjši vpliv msgr. Grau-
sa in njegovih tekstov v ljubljanski škofiji. Drugi pa je priljubljenost linškega 
arhitekta Raimunda Jeblingerja, znanega po uporabi različnih slogov, dosti-
krat v precej pretiranih različicah. Slednjemu je ljubljanski škof Jakob Missia 
zaupal prenovo cerkva po potresu leta 1895. Poudariti pa je treba, da prav 
dejstvo, da so naše historistične cerkve pogosto načrtovali ključni dunajski 
arhitekti ali njihovi učenci, daje tej arhitekturi poseben položaj in precej 
pomembnejše mesto, kot mu ga je namenjala umetnostnozgodovinska stro-
ka v preteklosti. 

Leto 1918, s koncem prve svetovne vojne, razpadom Avstro-Ogrske in 
nastankom Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, predstavlja eno največjih 
prelomnic v arhitekturnem razvoju spodnje Štajerske. Z razdelitvijo Štajerske 
med dve državi so bile prekinjene več stoletij trajajoče politične, gospodarske, 
pa tudi kulturne povezave z Gradcem. Temu moramo dodati še razcvet moder-
ne arhitekture in konec historizma drugod po Evropi. Novi arhitekturni impul-
zi so začeli prihajati iz Ljubljane, kjer se je v sklopu novoustanovljene univerze 
(1919) pričel tudi študij arhitekture. Pod pojmom ljubljanska arhitekturna šola 
v prvih povojnih letih razumemo zlasti arhitekta Jožeta Plečnika (1872−1957) 
in njegove učence. Eno najpomembnejših Plečnikovih del nasploh je cerkev 
Gospodovega Vnebohoda v Bogojini (1924−1927, oprema petdeseta leta 20. 

33 Podobno velja tudi za avstrijski del Štajerske, kjer so se modernejše slogovne usmeritve, razen 
pri nekaterih evangeličanskih cerkvah (Leoben, Pegau, Leibnitz, Fürstenfeld, Gradec – cerkev v 
Volksgartnu) uveljavile edino pri cerkvi Kristusa Odrešenika v sklopu graške deželne bolnišnice (gre 
za pomanjšano in poenostavljeno kopijo dunajske cerkve na Steinhofu, za katero je načrte izdelal 
Otto Wagner). Prim. Brugger, Kirchenbauten in der Zeit des Historismus, 508−511.
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stoletja).34 Naročnik župnik Ivan Baša in arhitekt Plečnik sta sprva želela staro 
cerkev podreti, Plečnik je že pripravil dve različici nove stavbe, a se je ob obisku 
Bogojine premislil in naredil nov, tretji načrt, v katerega je vključil staro cerkev, 
ki sedaj služi kot preddverje.35 Bogojanska cerkev se ponaša z enotnim, širokim 
prostorom za vernike. Njena monumentalna zunanjščina, zlasti zvonik v obli-
ki valja, pa daje svojevrsten pečat okolici. Podobne slogovne značilnosti kot 
bogojanska cerkev, zlasti zasnovo notranjščine, imata še dve pomembni arhi-
tektovi stvaritvi, ki sta nastajali istočasno, cerkev Srca Jezusovega v Pragi (načrt 
1921, zidava 1928−1931) in cerkev sv. Frančiška Asiškega v Ljubljani (Šiška) 
(1925−1927, zvonik 1931).36 Pri slednji je zanimiv tudi zvonik, ki je nastal 
nedvomno pod vplivom bogojanskega. Takšen zvonik je kasneje arhitekt upo-
rabil še pri nekaterih drugih cerkvah.37 Poleg cerkve v Bogojini je Plečnik izdelal 
načrte tudi za kapelo Jezuitskega samostana v Mariboru (1932)38 ter opremo 
nekaterih drugih bogoslužnih objektov (npr. župnijske cerkve: sv. Jurija, Sv. 
Jurij ob Ščavnici, 1951−1953; sv. Martina, Martjanci, 1925; Marije Vnebovzete, 
Grad na Goričkem, 1955; sv. Jurija, Tabor v Savinjski dolini, načrt 1956, izvedba 
1970).39  

Med nadvse inovativne rešitve spadajo tudi neizvedeni načrti Plečnikove-
ga učenca in prvega asistenta Franceta Tomažiča (1899−1968) za mariborsko 
cerkev sv. Magdalene.40 Zamisli o rušitvi stare in zidavi nove, večje cerkve, sega-
jo v čas pred prvo svetovno vojno. Prve načrte je izdelal arhitekt Pascher, ki si 
je zamislil tradicionalno cerkev v neoromanskem slogu. Med letoma 1917 in 
1920 je izdelal več različic, nekatere predvidevajo rušitev stare cerkve, druge jo 
vključujejo v novo stavbo.41 Kasneje so se s cerkvijo ukvarjali tudi v Plečnikovi 
šoli. Dve različici Tomažičevih načrtov je objavil France Stele v svojem Orisu.42 V 
obeh primerih se je arhitekt odločil za ohranitev stare cerkve oziroma za njeno 
vključitev v novo stavbo, pri čemer pa je dodatno težavo predstavljal teren.43 

34 Najpomembnejša literatura o cerkvi: Peter Krečič, Bogojina: Plečnikova cerkev Gospodovega 
Vnebohoda (Murska Sobota, 1997); Andrej Hrausky, Janez Koželj in Damjan Prelovšek, Plečnikova 
Slovenija : vodnik po arhitekturi (Ljubljana, 1997), 230−242 (dalje: Hrausky, Koželj, Prelovšek, 
Plečnikova Slovenija); Stane Bernik, Slovenska arhitektura 20. stoletja (Ljubljana, 2004), 72−83, 230 
(dalje: Bernik, Slovenska arhitektura).

35 Bernik, Slovenska arhitektura, 230.
36 Prav tam, 76. 
37 Npr. cerkev sv. Antona Padovanskega v Beogradu (1929−1932, zvonik dokončan v šestdesetih letih).
38 Hrausky−Koželj−Prelovšek, Plečnikova Slovenija, 209−212.
39 Prav tam, 191, 215−216, 227−228, 243−246. 
40 O Tomažiču: Peter Krečič, "Poslovili so se …", Sinteza, št. 28−29 (1973): 9.
41 Steirmärkisches Landesarchiv Graz, fond Plänesammlung (Staatliche), mapa 80, načrti za cerkev sv. 

Magdalene v Mariboru. 
42 Stele, Oris, 24−25, 40−41, 82, 146. Obstajale so štiri variante načrtov.
43 Stele, Oris, 153.
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Tomažič je v načrtih uporabil popolnoma netradicionalne rešitve. Pri različici 
številka II se je odločil za tloris na osnovi treh krožnic. Staro cerkev bi z dveh 
strani obdajala nova stavba, sestavljena iz pravokotne vhodne niše ter prostora 
za vernike v obliki velike krožnice, ki prehaja v prav tako okrogel prezbiterij. 
Veliki oltar bi se nahajal, nekoliko dvignjen, na sredini prezbiterija. Med obema 
krožnicama (ob strani) je avtor dodal še eno, manjšo, v kateri bi bila kapela. 
Zunanjščino bi poudarjali štirje različno veliki valji ter slok zvonik, na fasadi pa 
bi bila posebej poudarjena pravokotna vhodna lopa, pokrita z dvokapno stre-
ho. Še bolj radikalna je varianta III. Tudi v tem primeru bi staro cerkev z dveh 
strani obdajala nova, le da se je tukaj arhitekt odločil za enoten prostor v obliki 
črke L, v katerega je dodal množico monumentalnih arhitekturnih elementov. 
Poseben dosežek je, da kljub zalomljenosti prostor deluje nenavadno enotno 
in z obeh strani vodi k središču evharistije, velikemu oltarju, ki ga je postavil 
na prelomu prostora. S tem je oltar postavil ''med vernike'', kar je za tiste čase 
izjemno vizionarska poteza, saj so v večini cerkva to storili šele po 2. vatikan-

Jože Plečnik, ž. c. 
Gospodovega Vnebo-
hoda, Bogojina (po: 
Krečič, Bogojina: 
Plečnikova cerkev 
Gospodovega Vnebo-
hoda (Murska Sobota, 
1997))
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skem koncilu.44 Manj zanimiva je pri tem načrtu zunanjščina stavbe, saj je manj 
razgibana, poudarjajo jo edino trije zvoniki.  

Drugi Plečnikov učenec, Janez Valentinčič (1904−1994), je izdelal načr-
te za cerkev sv. Antona Puščavnika v Rečici pri Laškem (načrt 1935, gradnja 
1936−1939; sedaj je cerkev posvečena bl. Antonu Martinu Slomšku).45 Stavba je 
zanimiva kombinacija tradicionalnih form in modernejših rešitev. Nenavadna 
je asimetrična notranjščina s stransko galerijo in plitko apsido, ki je zamaknjena 
v desno. Zunanjščina zaradi uporabe rdeče opeke nekoliko spominja na Plečni-

44 Za razlago načrtov glej tudi: Stele, Oris, 153.
45 O cerkvi: Hrausky−Koželj−Prelovšek, Plečnikova Slovenija, 200−203.

France Tomažič, 
načrt za cerkev sv. 
Magdalene, Maribor, 
varianta II, tloris 
(Stele, Oris zgodo-
vine umetnosti pri 
Slovencih: kulturnoz-
godovinski poskus 
(Ljubljana, 1924))
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kovo cerkev sv. Mihaela na ljubljanskem Barju (1937−1938). Učiteljev vpliv pa 
se kaže tudi pri oblikovanju zvonika, zasnovi notranjščine in velikem oltarju.46 

Cerkev v Rečici je ena redkih sakralnih novogradenj iz tridesetih let 20. sto-
letja.47 Poleg nje omenimo še cerkev sv. Rešnjega Telesa v sklopu mariborske 
Vurnikove kolonije. Gre za zanimiv objekt, ki je nastal neodvisno od Plečni-
kove šole. Cerkev so zgradili med letoma 1936 in 1938, po načrtih večinoma 

46 Prav tam, 201.
47 O sakralni umetnosti tridesetih let v lavantinski škofiji: Leon Debevec, "Krščanska umetnost v 

lavantinski škofiji v času škofa Tomažiča", v: Tomažičev simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj (Celje, 2008), 
243−260.

France Tomažič, 
načrt za cerkev sv. 
Magdalene, Maribor, 
varianta III, tloris 
(Stele, Oris zgodo-
vine umetnosti pri 
Slovencih: kulturnoz-
godovinski poskus 
(Ljubljana, 1924))
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neznanega arhitekta Herberta Drofenika, doktoranda graške tehnike.48 Funk-
cionalistično oblikovano stavbo krasi fasada s kolonado osmih vitkih stebrov. 
Notranjščina je bila preurejena v sedemdesetih letih. 

Desetletja po drugi svetovni vojni so bila za gradnjo cerkva nadvse neugo-
dna. Pomembnejše novogradnje se postopoma pojavljajo šele od sedemdesetih 
let dalje. Ta čas sovpada z uveljavljanjem določb 2. vatikanskega cerkvenega 
zbora (1962−1965) v liturgijo in liturgični prostor. Ena glavnih določb koncila, 
aktivnejša udeležba vernikov pri mašni daritvi, je tudi izhodišče pokoncilske 
sakralne arhitekture. Postopoma se omili stroga razdelitev cerkvene notranj-
ščine na prostora za duhovščino in za vernike. Daritveni oltar, brez nastavka, 
tako da lahko duhovnik mašuje obrnjen k ljudstvu, je ponavadi postavljen med 
vernike, obdan s klopmi, pogosto se uporablja centralna zasnova notranjščine. 
Ker mesto bogoslužnega prostora ni več strogo določeno, imajo arhitekti več 

48 Herbert Drofenik (1909−1993) je v tridesetih letih sodeloval pri izgradnji Maribora (npr. sodelovanje 
pri gradnji Kina Udarnik), izdelal je tudi načrte za nekatere planinske koče. Kasneje je deloval v tujini. 
Njegov opus še ni raziskan. 

Janez Valentinčič, p. c. bl. Antona Martina Slomška, Rečica pri Laškem (http://hermit.si/wp-content/
uploads/2009/02/govsko-brdo-2522009-027.jpg)
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ustvarjalne svobode. K novim, netradicionalnim zasnovam, je precej prispeva-
la tudi uporaba novih gradbenih materialov (armirani beton). Za pokoncilske 
cerkvene objekte je značilna ''redukcija'' cerkvene opreme na en (daritveni) 
oltar, ambon, krstilnik, tabernakelj, sedeže za mašnika in strežnike, sliko ali kip 
cerkvenega zavetnika (dostikrat iz starejših cerkva − predhodnic), križev pot, 
razpelo. Pogosta je tudi uporaba slikanih oken.49 

Eden tipičnih primerov pokoncilske cerkvene gradnje je župnijska cerkev 
sv. Cirila in Metoda v Mariboru (Tezno), ki je tudi sicer ena najpomembnejših 
modernih cerkva na Štajerskem. Zgradili so jo po načrtu arhitekta Cirila Zazule 
med letoma 1970 in 1971. Zasnova cerkve nam kaže še eno značilnost moder-
ne sakralne arhitekture, združitev cerkve in župnišča pod eno streho. Kubično 
zunanjščino razgibavajo strehe različnih naklonov ter zvonik. Notranjščina je 
centralno zasnovana, prostor se polagoma spušča k daritvenem oltarju, ki stoji 

49 O značilnostih pokoncilskih cerkva: Leon Debevec, Prenova in gradnja sakralnih objektov v Sloveniji 
(Ljubljana, 1997) (tipkopis doktorske disertacije), 51−53, 59−65; Margarete Luise Goecke-Seischab, 
Frieder Harz, Der Kirchen Atlas: Räume entdecken, Stile erkennen, Symbole und Bilder verstehen 
(München, 2008), 305−322 (zlasti 310−316).

Herbert Drofenik, ž. c. sv. Rešnjega telesa, Maribor (foto: Franci Lazarini)
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na nekoliko dvignjenem podiju.50 
Arhitekt Zazula je izdelal načrte za marsikatero cerkveno novogradnjo 

ali pokoncilsko preureditev prezbiterija v mariborski škofiji. Omenimo samo 
župnijsko cerkev sv. Frančiška Asiškega v Mariboru (Radvanje), ki je nastala 
z razširitvijo starejše kapele (kapela 1893, povečava 1979).51 Med njegovimi 
adaptacijami naj izpostavim župnijsko cerkev sv. Jožefa Delavca na Ljubečni 
pri Celju, ki je bila urejena v opuščeni sušilnici hmelja. Dela so potekala med 
letoma 1970 in 1972, cerkev pa je bila posvečena šele 1989. Ladja in prezbiterij 
delujeta enotno, loči pa ju prelom med streho ladje (ki se dviguje proti zahodu) 
in prezbiterija (ki se dviguje proti vzhodu). Razliko v višini obeh streh so izkori-
stili za svetlobno nadstropje.52

Staro župnijsko cerkev sv. Mihaela v Šoštanju so morali v sedemdesetih 

50 Osnovni podatki in zgodovina cerkve: http://zupnije.slomsek.net/tezno/?nStran=vsebina&mid=51, 
stanje na dan 25. septembra 2009. Prim. Jelka Pirkovič Kocbek, Izgradnja sodobnega Maribora: mari-
borska arhitektura in urbanizem med leti 1918 in 1976 (Maribor, 1982), 88−89.

51 http://www.mariborskimisijon.si/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Item
id=15, stanje na dan 25. septembra 2009.

52 O cerkvi: Metoda Kemperl, "Župnijska cerkev sv. Jožefa Delavca na Ljubečni", v: Leksikon cerkva na 
Slovenskem: Škofija Celje: 6: Dekanija Nova Cerkev (Celje, 2006), 46−47. 

Ciril Zazula, ž. c. sv. Cirila in Metoda, Maribor (foto: Franci Lazarini)
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letih podreti zaradi pogrezanja (posledica izkopavanja premoga).53 Nova cer-
kev je bila dograjena leta 1974 po načrtih Adija Miklavca, v osemdesetih letih 
pa so jo, kljub nasprotovanju arhitekta, predelali.54 Armirano betonska zgradba 
ima razgiban tloris. Najpomembnejšo točko predstavlja osemkotni prezbite-
rij, ki ga s treh strani obdaja širok prostor za vernike. Zadaj se dviguje pevska 
empora, na katero vodijo betonske polžaste stopnice. Zanimiva je osvetlitev 
notranjščine, ki prihaja iz dveh virov, velikega strešnega okna nad prezbiterijem 
in množice slikanih oken majhnih dimenzij na obodu ladje (okna je po načr-
tih slikarja Jožeta Zela in ikonografskem programu župnika Jožeta Pribožiča 
izdelal Marijan Ilič leta 1987).55 V cerkvi je ohranjene tudi nekaj opreme stare 
cerkve, med drugim baročni veliki oltar, ki pa zaradi prenizkega stropa prezbi-
terija ne pride najbolj do izraza.56 Zaradi razgibanega tlorisa daje zunanjščina 
nenavaden vtis. Njena poudarka sta stopničasta streha nad prezbiterijem in 

53 O cerkvi: Rok Poles, "Župnijska cerkev sv. Mihaela, Šoštanj", v: Rok Poles, Marjana Gmajner Korošec 
in Nika Lalek, Sakralna dediščina Šaleške doline (Velenje, 1998), 548−567 (dalje: Poles, ''Župnijska 
cerkev sv. Mihaela'').

54 Poles, ''Župnijska cerkev sv. Mihaela'', 548 (tudi op. 3).
55 O slikanih oknih: Poles, ''Župnijska cerkev sv. Mihaela'', 554 sl.
56 Prav tam, 553−554.

Jože Marinko, ž. c. sv. Duha, Celje (http://www.sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Celje_sveti_Duh_001.jpg)
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zvonik valjaste oblike. Slednji je sestavljen iz štirih betonskih listov, ki se v višini 
zvonov stanjšajo in tako tvorijo križ, edino znamenje, ki na zunaj kaže, da gre 
za cerkveno stavbo.57 

''Nadomestna gradnja'' je bila tudi celjska cerkev Svetega Duha. Njeno pred-
hodnico, ki je stala v bližini današnjega hotela Štorman, so podrli leta 1962. 
Po dolgotrajnih pridobivanjih dovoljenj in iskanju nadomestnega zemljišča so 
začeli novo cerkev graditi v začetku leta 1989, dokončana je bila konec istega 
leta, posvečena pa naslednje leto. Načrte je izdelal arhitekt Jože Marinko, ki je 
načrtoval tudi župnijski cerkvi Device Marije Rožnovenske v Portorožu in sv. 
Marka v Kopru, sicer pa je avtor pokoncilskih preureditev množice cerkva v 
sosednji ljubljanski nadškofiji. Izhodišče cerkvene zasnove je simbolika svete 
Trojice, zato se v stavbi vselej ponavlja simbolično število tri. Objekt je sesta-
vljen iz treh enot (cerkev, župnišče, učilnice), zvonik ima trikoten tloris, cerkev 
ima tri vhode, okno nad glavnim vhodom ima tri loke, v prezbiteriju so tri veli-
ka okna, strop je razdeljen na tri dele.58 Kljub temu da je bila za stavbo določena 
odročna lokacija, predstavlja danes cerkev pomembno dominanto Celja. 

Med novejšimi sakralnimi objekti omenimo še mariborski cerkvi sv. Marije 
Matere Cerkve (arhitekt Borut Pečenko, dokončana 1987)59 ter sv. Križa (arhi-
tekt Bogdan Reichenberg s sodelavcema Igorjem Recerjem in Ivom Žnidari-
čem, 1987−1990).60 Stavbi vsaka na svoj način kažeta uporabo sodobnih arhi-
tektonskih form pri oblikovanju sakralnega prostora.

Za konec si oglejmo še kapelo sv. Valentina v Mozirskem gaju, zgrajeno v 
letih 1992 in 1993. Stavba osemkotnega tlorisa, pred katerega je postavljen šti-
rikotni zvonik z vhodno lopo, preseneča s svojimi arhitekturnimi formami, ki 
spominjajo na historizem 19. stoletja. Cerkev navajam kot primer tradicional-
nejše zasnove v času moderne arhitekture.61 

* * *

Sakralno arhitekturo zadnjih 150 let na območju slovenske Štajerske, ki je 
bila do nedavnega del mariborsko-lavantinske škofije, lahko v grobem raz-

57 Prav tam, 548. Da stavba na zunaj ne sme kazati značilnosti verskega objekta, je bila zahteva takratne 
lokalne oblasti.

58 O cerkvi: http://www.zupnija-svduh.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemi
d=3; stanje na dan 25. septembra 2009.

59 Datacija cerkve po: Letopis Cerkve na Slovenskem: stanje 1. januar 2000 (Ljubljana, 2000), 585. Za 
podatek o imenu arhitekta se zahvaljujem izr. prof. dr. Marjeti Ciglenečki.

60 http://www.sveti-kriz.si/index.php?id=174; stanje na dan 9. oktobra 2009.
61 Osnovni podatki o cerkvi: Luka Vidmar, "Kapela sv. Valentina v Mozirskem gaju", v: Leksikon cerkva na 

Slovenskem: Škofija Maribor: 5: Dekanija Gornji Grad (Celje, 2004), 75−76. 
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delimo na tri obdobja. Prvo je do konca prve svetovne vojne z viškom v času 
škofa Mihaela Napotnika. Slogovno govorimo o historizmu, ključnega pomena 
pa je naslon na sočasno graško arhitekturo in preko nje na dunajsko. Drugo 
obdobje je čas med vojnama, ko je bila prekinjena stoletja trajajoča povezava 
z Gradcem, istočasno pa se je rojevala nova ljubljanska arhitekturna šola. Veči-
na cerkva (po številu jih je bilo precej manj kot v prejšnjem obdobju) je delo 
Jožeta Plečnika ali njegovih učencev, zanimiva, a premalo poznana, pa so tudi 
dela, nastala neodvisno od njegove šole. Čas po drugi svetovni vojni, zlasti pa 
od sedemdesetih let dalje, predstavlja tretjo dobo. Zanjo je značilna moderna 
cerkvena arhitektura, ki izhaja iz smernic 2. vatikanskega koncila, nove forme 
pa je omogočila uporaba armiranega betona kot novega gradbenega materiala.

Vsako od navedenih obdobij je odraz političnih in umetnostnih okoliščin 
svojega časa, vendar kljub različnim formam ostaja namen cerkvene stavbe isti: 
biti duhovno središče krščanske skupnosti.

Franci Lazarini

THE CHURCH ARCHITECTURE IN THE MARIBOR LAVANTINE 
DIOCESE
The second half of the nineteenth and the twentieth century

SUMMARY

A century and a half long period beginning with the transfer of the diocese seat 
from St. Andrä im Lavanttal to Maribor and ending with the foundation of the 
new dioceses on the Slovene territory was marked by fairly diversified church 
architecture. Until the First World War the historicist architecture, which was 
typically inspired by the older stylistic periods, prevailed. The beginnings of his-
toricism go back to the times of Bishop Anton Martin Slomšek (Nova Štifta near 
Gornji Grad, Ljubija near Mozirje), but this stylistic period reached its peak in 
the last decades of the 19th and first decades of the 20th centuries, in the times 
of Bishop Mihael Napotnik. The architecture of this period was mostly under 
the influence of Vienna, since the buildings were either planned by the Vienna 
architects or their practising students in Graz. An important influence on the 
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construction in Styria was exerted by the leader of the Artistic Society of the 
Seckau Diocese, Msgr. Johann Graus. Under his supervision and with the help 
of the architects Robert Mikovics and Hans Pascher (the latter was especially 
active on the territory of the Lavantine diocese) a special tendency of the his-
toric sacral architecture distinguished itself in Styria, this was the so called Styr-
ian Neo-renaissance (e.g. churches in Čadram, Cirkovce and Žalec). Among the 
monumental churches, the basilica in Brestanica as an example of the Neo-
romanesque architecture, and especially the Maribor Franciscan Church can be 
mentioned. The year 1918 presents an important caesura in the architectural 
development of the Maribor Lavantine diocese. The new northern border sev-
ered the artistic ties with Graz, and the architectural impulses started to come 
from Ljubljana. At the same time Europe witnessed the breakthrough of mod-
ern architecture. Most churches from that period are the work of Jože Plečnik 
or his students. One of the key works of the architect’s oeuvre in general is the 
church in Bogojina, the church in Rečica pri Laškem, a work of the master’s 
student Janez Valentinčič, is also important. Unexecuted plans, made by France 
Tomažič, to expand the Church of St. Magdalene in Maribor are also very inter-
esting, since they offer extremely modern solutions for those times. Buildings, 
such as the Maribor Church of St. Corpus Christi by Herbert Drofenik, were 
planned independently of the Plečnik School and have not been studied yet.

The first decades after the Second World War were not favourable for 
church architecture, and a greater number of churches were built no earlier 
than in the seventies. The sacral objects already reveal the guidelines of the 
Vatican Council II which also had an important influence on the church archi-
tecture. Because the scheme of the space for worship is not strictly defined any-
more, the architects have more freedom in designing churches. The examples 
of the church type, typical of the present times, are the parish churches of St. 
Cyril and Method in Maribor (Tezno), St. Michael in Šoštanj and the Holy Ghost 
in Celje. At the same time, although represented in smaller numbers, the sacral 
buildings of the more traditional forms appear (e.g. the chapel in Mozirski Gaj). 
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1.01 Izvirni znanstveni članek

Baročni oltarji v mariborski stolnici 
4. septembra 1859 

– poskus rekonstrukcije

Polona Vidmar
Dr., docentka 

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino 
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor

e-mail: polona.vidmar@uni-mb.si

Izvleček: 
Prispevek obravnava baročne oltarje v mariborski župnijski in stolni cerkvi sv. 
Janeza Krstnika. Ob prenosu škofijskega sedeža iz Št. Andraža v Maribor leta 
1859 jih je bilo v cerkvi trinajst, njihovo število pa se je zaradi konservatorskih 
stališč Centralne komisije za raziskovanje in ohranjanje umetnostnih in histo-
ričnih spomenikov in zaradi želja Mariborčanov do leta 1904 zmanjšalo na tri. 
V prispevku so obravnavani baročni oltarji in deli oltarjev, ki jih je bilo mogoče 
identificirati v drugih cerkvah in v Pokrajinskem muzeju Maribor na podlagi 
pisnih virov, fotografij in omemb v literaturi. Obravnavani pa so tudi kiparji in 
slikarji, ki so sodelovali pri izdelavi oltarjev ter njihovi naročniki.

Ključne besede: 
Mariborska stolnica, cerkvena oprema, baročno kiparstvo, baročno slikarstvo, 
Jožef Holzinger, Franc Krištof Reiss, Hans Adam Weissenkircher, Georg 
Abraham Peuchl.

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 10 (2010), št. 2–3, str. 573–608, 90 cit., 10 slik 
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod

Prenos škofijskega sedeža iz Št. Andraža v Maribor je pomembno vplival tudi na 
arhitekturo in opremo nekdanje župnijske cerkve sv. Janeza Krstnika v Mari-
boru. Z umetnostnozgodovinskega in restavratorsko-konservatorskega vidi-
ka je pomembno, kakšno stališče so zavzeli ob povzdignitvi cerkve v stolnico. 
Odločitev, da bodo vso opremo župnijske cerkve ohranili in temeljito obnovi-
li, novo opremo pa izdelali v novogotskem slogu, smemo z današnjega vidika 
označiti za zelo sodobno. Avguštin Stegenšek je leta 1914 popisal dela, ki so jih 
v cerkvi opravili pred slovesnim Slomškovim prihodom.1 Od 1857 do 1859 so 
cerkveno zunanjščino in notranjščino očistili in obnovili. Posegi na zunanjščini 
so dokumentirani tudi na podlagi likovnih upodobitev.2 Najvidnejša pridobitev 
na zunanjščini je bil venec šestih kapel ali oratorijev, ki so jih zgradili med zuna-
njimi oporniki prezbiterija. V prvo fazo regotizacije sodi tudi vzhodni podaljšek 
zakristije, medtem ko so okna v prezbiteriju ohranili v njihovi baročni obliki. 
Tudi sicer so baročni deli ostali nespremenjeni, denimo členitev pročelja južne 
stranske kapele in južni vhod z bogato štukaturo na pročelju. O sočasnih delih 
v notranjščini cerkve smo obveščeni le iz pisnih virov in literature o cerkvi. Ste-
genšek je zapisal, da je graški slikar Johann Max Tendler pol leta slikal novo-
gotsko krogovičje in kipe v barvi kamna po stenah notranjščine. Veliki oltar so 
na novo pozlatili in posrebrili. Na njegove stopnice so namestili veliko prepro-
go s plemiškimi grbi, ki jo je darovala rodbina Brandis. Na evangeljski strani so 
postavili nov škofovski prestol, na empori pa nove orgle. 4. septembra 1859 je 
škof Anton Martin Slomšek stopil v cerkveno stavbo, ki je imela razen teh nekaj 
novih delov opreme še povsem baročen značaj. 

Tako je ostalo vse do leta 1883, ko je padel kamen z oboka pred stolnega 
župnika, ki je prav takrat maševal.3 Očitno je bilo, da je stolnica potrebna popra-
vila. Julija 1883 se je zbrala komisija pod predsedstvom cerkvenega patrona, 
knezoškofa dr. Jakoba Maksimilijana Stepišnika, in se posvetovala, kaj ukreniti 
s stavbo. Nekateri člani so predlagali, naj se stolnica podre in na njenem mestu 
pozida nova stilno enotna cerkev, medtem ko so bili drugi mnenja, da se naj 
stavba temeljito popravi in ''slogu primerno'' obnovi, torej regotizira. Odlo-
čili so se za obnovo stare stavbe, vendar so med obnovitvenimi deli postorili 
mnogo več, kot je bilo za ohranitev nujno potrebno. Med drugim so odstranili 
tudi baročno opremo, ki se ni skladala z duhom in okusom časa. Da bi pridobili 
več prostora in boljši pregled po notranjščini, so odstranili vse oltarje ob slopih, 

1 Avguštin Stegenšek, ''Prenovljene cerkve'', Ljubitelj krščanskih umetnosti 1, zvezek 3–4 (1914): 199–
200 (dalje: Stegenšek, ''Prenovljene cerkve'').

2 Jože Curk in Primož Premzl, Mariborske vedute (Maribor, 2004), 86–87.
3 Stegenšek, ''Prenovljene cerkve'': 200.
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nekaj let kasneje veliki oltar in oltarja v vzhodnih zaključkih stranskih ladij in 
nazadnje še oltar sv. Miklavža. Med umetniškimi deli 17. in 18. stoletja, ki jih v 
času regotizacije niso odstranili, velja omeniti korne klopi v prezbiteriju, južno 
stransko kapelo z bogato štukaturo in oltarjem sv. Frančiška Ksaverja, severno 
stransko kapelo s stropno poslikavo Josefa Adama Mölka in oltarjem sv. Križa, 

Neznani avtor, Mariborska stolnica, okoli 1860, tonirana litografija (Jože Curk in Primož Premzl, 
Mariborske vedute (Maribor, 2004), 86)
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stranski oltar sv. Florijana v južni stranski ladji, prižnico in tri bronaste lestence.4 
V prispevku so obravnavani pobude in motivi, zaradi katerih je prišlo do 

odstranitve baročnih oltarjev, ter vprašanje, v kolikšni meri je še mogoče rekon-
struirati oltarje, ki so bili v cerkvi v času Slomškovega prenosa škofijskega sede-
ža v Maribor. Poskus rekonstrukcije opreme in iskanje odstranjenih umetniških 
del se opira predvsem na pisne vire, ohranjene v Pokrajinskem arhivu Maribor 
in Nadškofijskem arhivu Maribor, ter na popis muzealij v Lavantinskem škofij-
skem muzeju iz leta 1914.5 

Obdobje regotizacije (1883–1885)

Do odločilnih sprememb cerkvene opreme je prišlo v času regotizacije cerkve, 
predvsem leta 1885. Z vprašanjem obnove stare stavbe ali novogradnje so se 
ukvarjali cerkvena komisija pod vodstvom patrona knezoškofa Stepišnika, 
mariborski mestni svet z županom, uprava dežele Štajerske s sedežem v Gradcu 
in Centralna komisija za raziskovanje in ohranjanje umetnostnih in historič-
nih spomenikov na Dunaju. Že Avguštin Stegenšek je zapisal, da ima največje 
zasluge za ohranitev stare cerkve škofijski zgodovinar in stolni kanonik Ignacij 
Orožen, ki je poudarjal, da je potrebno cerkev ohraniti zaradi starosti in časti-
tljivosti, pa tudi zato, ker je stavba ''več kot dvajset rodov delila veselje in žalost 
z mariborskim prebivalstvom''.6 

Na sestanku 22. decembra 1884 je bilo dokončno sklenjeno, da novogra-
dnja zaradi visokih stroškov in dolgotrajnosti gradnje ni izvedljiva, izpeljati je 
mogoče samo rekonstrukcijo cerkve.7 Sklenili so tudi, da se je potrebno obr-
niti na ''Komite za ohranjanje spomenikov'' na Dunaju in od njega pridobi-
ti nasvete. Komite oziroma Centralna komisija za raziskovanje in ohranjanje 
umetnostnih in historičnih spomenikov se je hitro odzvala in v Maribor poslala 
svoja sodelavca, konservatorja profesorja Arnolda Luschina pl. Ebengreutha in 
korespondenta arhitekta Carla Laužila, oba iz Gradca. Luschin in Laužil sta si 
stolnico ogledala 24. januarja 1885 in pripravila ločeni poročili, naslovljeni na 
komisijo, pri čemer se je Luschin posvetil predvsem opremi, Laužil pa gradbe-

4 Za v cerkvi ohranjeno opremo glej: Polona Vidmar, ''Liturgična oprema mariborske stolnice'', v: 
Mariborska stolnica ob 150. obletnici Slomškovega prihoda v Maribor, ur. Stanko Lipovšek (Maribor 
2009), 229–265 (dalje: Vidmar, ''Liturgična oprema''). 

5 Avguštin Stegenšek, ''Lavantinski škofijski muzej'', Ljubitelj krščanskih umetnosti 1, zvezek 3–4 (1914): 
254–264 (dalje: Stegenšek, ''Lavantinski škofijski muzej'').

6 Stegenšek, ''Prenovljene cerkve'': 201. Podobno tudi Josef Pajek, Der Dom von Marburg. Ein Bild der 
Glaubenstreue seiner Bewohner (Maribor, 1897), 25 (dalje: Pajek, Der Dom).

7 Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), MA 1379/1.01/1, Slomškov trg 9, AŠ 314, zapisnik sestanka z dne 22. 
12. 1884.
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nemu stanju cerkve. Očitno pa ideja o novogradnji še ni povsem zamrla, saj sta 
imela oba tudi nalogo, da v notranjščini navedeta predmete, ki jih je vredno 
ohraniti tudi v primeru novogradnje. Poročili konservatorja in korespondenta 
sta v prepisu ohranjeni v Pokrajinskem arhivu Maribor.8 Ker nista pomembni 
samo za razumevanje regotizacije mariborske stolnice, ampak osvetljujeta tudi 
poglede na ohranjanje in prezentiranje kulturne dediščine v osemdesetih letih 
19. stoletja,9 si ju velja natančneje ogledati.

Arnold Luschin se je posvetil cerkveni opremi in izsledke svojega ogleda 
dopolnil z navedbami iz dotedanje literature o stolnici in iz pisnih virov, pred-
vsem davčnih knjig mesta Maribor. V začetku poročila je navedel, da je bil ogled 
otežen zaradi lesenih pregrad, s katerimi so zaščitili posamezne dele opreme 
(prižnico, korne klopi, gotske sedilije v prezbiteriju, Slomškov spomenik). 
Presodil je, da je potrebno korne klopi ohraniti, prav tako tudi gotske sedilije, 

8 PAM, MA 1379/1.01/1, Slomškov trg 9, AŠ 314. Luschinovo poročilo ni datirano, Laužilovo pa je bilo 
napisano 10. februarja 1885.

9 O delovanju Centralne komisije za raziskovanje in ohranjanje umetnostnih in historičnih spome-
nikov ter njenih korespondentov in konservatorjev z območja Štajerske glej: Gottfried Biedermann, 
''Monsignore Dr. theol. h. c. Johann Graus (1836 – 1921): Theologe – Kunsthistoriker – Denkmalpfleger 
– Fotograf'', Studia Historica Slovenica 7, št. 3–4, (2007): 529–567 (dalje: Biedermann, ''Monsignore'').

Tloris mariborske stolnice, 1883 (Johannes Graus, "Die Domkirche" (1883), 82)
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le da morajo z njih odstraniti ''moderen premaz''. Natančneje pa se je posve-
til oltarjem. Glavni oltar je datiral v sredino 17. stoletja, ga označil za značilno 
baročno delo, težko in prenapolnjeno z okrasjem. Dodal je, da je bil pred nekaj 
desetletji na novo pozlačen in posrebren in da je gotovo vreden ohranitve. 
Če bodo prezbiterij samo obnovili, bi bilo po njegovem mnenju najboljše, da 
glavni oltar začasno ohranijo in ga kasneje, ob primerni priložnosti, odstopijo 
kakšni baročni cerkvi. Drugim dvanajstim oltarjem pa je pripisal veliko manjšo 
vrednost. Poleg tega je presodil, da je njihovo število v razmerju do velikosti 
cerkve previsoko, zato je svetoval odstranitev odvečnih oltarjev, tako da jih bo 
v cerkvi ostalo sedem. ''Umetniško nepomembne kose bodo z lahkoto izločili 
…''.10 Negativno mnenje je imel očitno le o baročnih oltarjih, ne pa tudi o drugih 
spomenikih istega obdobja, saj je denimo Mölkove poslikave v Križevi kapeli 
označil s pridevnikom ''hübsch'' štukature v kapeli sv. Frančiška Ksaverja pa s 
''zierlich''. Predlagal je prestavitev nagrobnikov iz tlaka v stene cerkve in omenil 
še ''lepe'' bronaste lestence iz 17. stoletja, ki so jih darovali cehi. 

Korespondent Carl Laužil je v uvodnem delu zapisal, da si je mariborsko 
stolnico ogledal z namenom, da presodi, ali je vredna ohranitve, in da pregleda 
njeno gradbeno stanje. Takoj nato je dodal, da po njegovem mnenju trenutna 
vrednost cerkve v umetniškem smislu ni takšna, da bi jo bilo potrebno za vsako 
ceno ohraniti. V ''dobrem obdobju'' gotike so nastali prezbiterij in stranski ladji, 
vendar dajejo zaradi sprememb v času baroka neharmoničen vtis. Baročni deli, 
stolp in obe kapeli, pa sami po sebi niso slabi, vendar še bolj škodujejo harmo-
ničnosti celote. Glavna ladja z večinoma zazidanimi romanskimi loki in pozno-
gotskim obokom je v umetniškem smislu najmanj zanimiva; njeno porušenje 
bi najmanj obžalovali. Notranjščina stolnice je vizualno razdeljena na tri enote 
(prezbiterij z glavno ladjo ter stranski ladji, ki delujeta kakor podrejeni kapeli) 
in nikakor ne daje vtisa stolnice, temveč poudarjeno spominja na dejstvo, da 
gre za župnijsko cerkev, ki se uporablja za stolnico. K temu pa doda svoje še 
zunanjščina in avtor poudari, da povsem razume, da bi ta konglomerat grad-
benih elementov iz različnih stilnih obdobij želeli nadomestiti z enotno, lepo 
in veliko stolnico. Toda po tem za obnovo negativnem uvodu Laužil zapiše, da 
je potrebno na stavbo pogledati z vidika umetnostne zgodovine Štajerske, ki ni 
posebno bogata s tovrstnimi spomeniki, zato bi se morali zavzeti vsaj za obno-
vo lepših delov stavbe, ki jih je mogoče brez težav rekonstruirati. Zapisal je, da 
je potrebno ohraniti prezbiterij in srednji del zakristije, ki je iz istega časa kot 
prezbiterij in ima enako umetniško vrednost. Podreti pa je potrebno k prezbi-

10 Iz poročila je razvidno, da je z umetniško nepomembnimi kosi mislil na šest oltarjev, ki so stali v glavni 
ladji ob slopih. Sedem oltarjev, ki jih je bilo po njegovem mnenju vredno ohraniti, je stalo v prezbiter-
iju, v obeh stranskih kapelah in po dva v obeh stranskih ladjah.
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teriju prizidane oratorije11 in skrbno zazidati odprtine v zunanjih opornikih, ki 
so služile za povezavo med oratoriji. Ker je predvideval, da se zazidav roman-
skih obokov med glavno in stranskima ladjama ne da varno odstraniti, je menil, 
da ladij ni mogoče restavrirati v romanskem slogu. Poleg tega bi bila roman-
ska rekonstrukcija enaka novogradnji in bi v stavbo vnesla še tretji poglavitni 
slog (romaniko), ki bi se vsilil v že tako žalostno zvezo (''leidige Allianz'') dru-
gih dveh slogov (gotike in baroka). Laužil je na koncu dopisa navedel še stavb-
ne člene, ki jih je nujno potrebno ohraniti v primeru, da se odločijo za novo-
gradnjo. Na prvem mestu so lepe sedilije v prezbiteriju, oba dobro ohranjena 
portala iz sredine 15. stoletja ter skoraj vsi služniki in konzole, ki bi se jih dalo 
uporabiti drugje. Baročni oltarji, ki so po materialu nepristni in sodijo k ''preo-
bloženim in okornim tovrstnim umetniškim dosežkom'', si zaslužijo ohranitve 
le, če na stavbi ne bo prišlo do bistvenih sprememb. V novo ali v gotskem slogu 
renovirano stolnico pa ne sodijo.

Poročili konservatorja Luschina in korespondenta Laužila je povzel direk-
tor Centralne komisije Joseph Alexander baron Helfert v svojem dopisu z dne 
8. aprila 1885 Upraviteljstvu za Štajersko v Gradcu.12 Pohvalil je poročili svo-
jih sodelavcev, ki sta si ogledala mariborsko stolnico in poudaril, da je posebej 
pomembno Laužilovo, iz katerega je razvidno, da sta iz stavbno-tehničnega 
in arhitekturnega vidika mogoči ohranitev in rekonstrukcija stavbe. Nato se je 
naslonil na Luschinove navedbe o opremi in zapisal: ''Že iz prikaza vrednosti 
opreme te cerkve izhaja, da bi popolno porušenje stavbe pomenilo vandali-
zem.'' V nadaljevanju svoje mnenje podkrepi še z izsledki Laužilovega ogleda, 
iz katerega izhaja, da gradbeno stanje cerkve nikakor ni tako slabo, kakor so ga 
sprva opisovali. Helfert je svoje poročilo, v katerem se je eksplicitno opredelil 
proti porušenju oziroma za obnovo, zaključil s stavkom: ''Sedaj ko bo izvedena 
samo rekonstrukcija stabilnosti stavbnega spomenika, tudi popolna odstranitev 
pozornost zbujajočih, s stilom skreganih kosov opreme, ne bi bila opravičena.''

Že nekaj dni po nastanku (in verjetno prejemu) Helfertovega dopisa je 
cerkvena konkurenca 16. aprila sklenila, da obnovitvena dela preda gradbe-
nemu mojstru Johannu Guidu Wolfu iz Gradca, kar je tri dni kasneje odobril 
tudi mestni svet.13 Po zaključku gradbenih del je Wolf 10. avgusta 1886 izdal 
zaključni račun za stroške potrebnih del, ki je znašal 30.926,67 goldinarjev.14 20. 

11 Gre za v uvodu omenjen venec šestih kapel, prizidanih v letih med 1857 in 1859. Oratoriji so bili v 
notranjščini povezani med seboj s prehodi v zunanjih opornikih, vsak pa je imel tudi zunanji vhod.

12 Tudi Helfertov dopis je v prepisu ohranjen v Pokrajinskem arhivu Maribor. PAM, MA 1379/1.01/1, 
Slomškov trg 9, AŠ 314.

13 PAM, MA 1379/1.01/1, Slomškov trg 9, AŠ 314.
14  PAM, MA 1379/1.01/1, Slomškov trg 9, AŠ 314. Josef Pajek je zapisal, da je Wolf začel z deli 1. maja 

1885 in zaključil 17. julija naslednjega leta. Pajek je tudi navedel vsa dela, ki so bila takrat opravljena. 
Glej: Pajek, Der Dom, 25–30.
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julija naslednjega leta je dala Lavantinska konzistorialna pisarna natisniti izkaz 
prejemkov in izdatkov za ''olepševalna dela'' na mariborski stolnici v letih 1885 
in 1886.15 Med izdatki so navedena zidarska, tesarska, kamnoseška, ključavni-
čarska, krovska, steklarska, slikarska in mizarska dela, podrobneje so opisana le 
tri slikana okna v prezbiteriju s prizori Jezusovega krsta, Marijinega obiskova-
nja in Obglavljenja sv. Janeza Krstnika, omenjene so orgle, križev pot, nov tlak, 

15 PAM, MA 1379/1.01/1, Slomškov trg 9, AŠ 314, Ausweis über die Empfänge und Ausgaben für die 
unter dem Titel ''Verschönerungs-Arbeiten'' an der Domkirche in Marburg bewirkten Herstellungen 
im Jahre 1885 und 1886. V opombi izkaza je navedeno, da so neobhodno potrebna dela v stolnici in 
na njej znašala okroglih 30.000 goldinarjev avstrijske vrednosti. Na osnovi določbe, ki jo je 28. apri-
la 1864 sprejela gradbena konkurenca, so dve tretjini prispevali župljani, tretjino pa knezoškof kot 
patron stolne in župnijske cerkve.

Johann Graus(?), 
Prezbiterij maribors-
ke stolnice, med 
1892 in 1898, foto-
grafija (Institut für 
K u n s t g e s c h i c h t e , 
Karl-Franzens-Uni-
versität Graz)
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-renoviranje knezoškofijskega prestola itd. Od izvajalcev pa se v izkazu omenja 
le eden, pozlatar Zoratti, ki je za renoviranje glavnega oltarja, kornih klopi in 
oltarjev v Križevi in Ksaverjevi kapeli prejel 599,85 goldinarjev. 

Ugotovimo lahko, da so se pri obnovi ravnali natančno po nasvetih in navo-
dilih članov Centralne komisije za umetnost in historične spomenike, Luschi-
na, Laužila in Helferta. Od stare opreme so ohranili vse tisto, kar sta predlagala 
sodelavca komisije: gotske sedilije, korne klopi, sedem oltarjev, celo prižnico, ki 
je sodelavca komisije ne navajata kot vredno ohranitve, saj je bila v času njune-
ga obiska zakrita z zaščitnimi deskami. Glede oltarjev so sledili Luschinovemu 
nasvetu, naj umetniško nepomembne oltarje odstranijo, glavni oltar pa zača-
sno pustijo v cerkvi in se šele kasneje odločijo za novega, starega pa predajo 
kakšni baročni cerkvi. Priporočila in nasveti komisije so zagotovo pripomogli k 

Johann Graus(?), 
Notranjščina mari-
borske stolnice, 
med 1892 in 1898, 
fotografija (Institut 
für Kunstgeschichte, 
Karl-Franzens-Uni-
versität Graz)
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ohranitvi stare cerkvene stavbe, obžalovati pa moramo, da so imeli njeni sode-
lavci še leta 1885 manjvredno mnenje o baročnih oltarjih. Njihove pejorativne 
izjave, razvidne iz zgoraj navedenih poročil, in Luschinovo mnenje, da je število 
oltarjev glede na velikost cerkve previsoko, so pripomogli k odstranitvi šestih 
stranskih oltarjev iz cerkve.

Z obnovitvenimi deli v letih 1885 in 1886 pa spreminjanje cerkve še ni 
bilo končano. Najkasneje tri leta po zaključku obnove so odstranili baročni 
veliki oltar, saj je bil kamnit podstavek novega oltarja, delo kamnoseka Greina 
iz Gradca, posvečen 17. avgusta 1889.16 28. marca 1890 so posvetili še oltarni 
nastavek, delo mizarja Benedikta Mößmerja in kiparja Petra Neuböcka iz Grad-
ca. 19. decembra 1891 so v prezbiterij postavili nov prestol, ki ga je izdelal Bene-
dikt Mößmer po risbi graškega arhitekta Roberta Mikowicza. Med 10. avgustom 
in 12. novembrom 1891 je mariborski kipar Matevž Rath izdelal deset kamni-
tih baldahinov, ki so se pridružili dvema že obstoječima v prezbiteriju.17 7. julija 
naslednjega leta so na konzole in pod Rathove baldahine postavili skulpture 
apostolov, ki jih je izdelal graški kipar Jacob Gschiel, polikromiral pa prav tako 
graški polikromator in pozlatar Wilhelm Sirach.

Obnovljeno notranjščino s pravkar navedenimi arhitekturnimi členi, kipi 
apostolov, novim škofovskim prestolom in novim velikim oltarjem, prikazuje 
serija še neobjavljenih fotografij, shranjenih v fototeki Umetnostnozgodovin-
skega inštituta Univerze Karla-Franza v Gradcu.18 Samo na eni izmed fotogra-
fij je naveden njen avtor, Johann Graus, vendar domnevam, da so vse njegovo 
delo.19 Prezbiterij je fotografiran iz jugozahodnega vogala, tako da vodi pogled 
čez valovite linije baročnih kornih klopi proti oltarju, prestolu, kipom pod bal-
dahini in proti močno osvetljenim slikanim oknom. Fotografija prikazuje pre-
cej drugačno podobo od sedanje: na njej vidimo slikana okna, ki so bila med 
drugo svetovno vojno uničena ter oratorija s fialnim okrasjem v severni steni 
prezbiterija, ki sta se nahajala nad zakristijo in so ju odstranili šele v sklopu 
obnove po drugi svetovni vojni. Služniki in rebra oboka so poudarjeni z naslika-
nimi dekorativnimi obrobami. Spodnji deli sten so bili do višine konzol temno 

16 Vsa navedena dela od 1889 do 1892 so povzeta po: Pajek, Der Dom, 26.
17 O konzolah in baldahinih podrobneje: Samo Štefanac, ''Kor mariborske stolnice'', v: Zbornik za umet-

nostno zgodovino, N.V. XXVIII (Ljubljana, 1992), 37–52; Robert Peskar, Arhitektura in arhitekturna 
plastika okoli leta 1400 v Sloveniji, doktorska disertacija (Ljubljana, 2005). Ohranjena gotska balda-
hina in konzoli je okoli leta 1860 narisal sodelavec Centralne komisije Carl Haas. Risbe so ohranjene v 
Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu (StLA), A Haas Carl, Nachlass, K2, H294 in H307.

18 Za dovoljenje za ogled in uporabo fotografij se zahvaljujem doc. dr. Elisabeth Sobiesky.
19 Glede pomena fotografij monsinjorja Johanna Grausa glej: Jasmin Haselsteiner, ''Die fotographische 

Kulturgüterdokumentation Monsignore Graus'', Studia Historica Slovenica 7, št. 3–4 (2007): 569–589, 
Grausove fotografije mariborske stolnice hrani morda tudi Bild- und Tonarchiv Deželnega muzeja 
Joanneuma v Gradcu, ki ima v svojem fondu približno 5000 Grausovih fotografij. Med pripravo tega 
prispevka ogled fotografij zaradi selitve arhiva ni bil mogoč.
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pobarvani, medtem ko so bili zgornji poslikani z arhitekturno poslikavo, sesta-
vljeno iz velikih kvadrov, sredi katerih so naslikali križe. Velike kvadre z nav-
pik postavljenimi majhnimi kvadrati na vogalih, vendar brez križev na sredini, 
so naslikali tudi na stene glavne ladje. Z barvnimi črtami so poudarili profile 
slavoloka in občrtali vse šilastoločne arkadne loke med glavno in stranskima 
ladjama. Sliko Jezusovega krsta iz starega oltarja so obesili nad drugi vzhodni 
lok južne stene ladje. Baročno prižnico so nadgradili z do oboka segajočimi 
neogotskimi arhitekturnimi elementi. Na fotografiji pa lahko vidimo tudi, da 
so v srednji ladji viseli trije izmed petih bronastih lestencev, ki so jih darovali 
mariborski cehi. Dekorativna poslikava sten je dobro vidna tudi na fotografi-
ji severne stranske ladje. Njene stene so okrasili z velikimi kvadri. Enobarvni 
temni pasovi obrobljajo arkadne loke, rebra oboka pa so obrobljena s temni-
mi širokimi trakovi, na katerih so svetlo-temni rozetni in geometrijski vzorci. 
V trikotnem delu med rebri je videti naslikano rožo. Rebra so prav tako pobar-
vana in členjena z naslikanimi prečnimi fugami, konzole so bele, medtem ko je 
grbovni ščitek na sklepniku črno-belo obarvan. Fotografije, ki jih pripisujemo 
Johannu Grausu, so nastale med letoma 1892, ko so bili na konzole v prezbite-
riju postavljeni Gschielovi kipi apostolov in nadangelov, in 1898, ko so oltar sv. 
Trojice, ki je viden na fotografiji severne stranske ladje, nadomestili s sedanjim 
oltarjem Srca Jezusovega.20

Johann Graus pa je mariborsko stolnico obiskal že pred nastankom teh 
fotografij in o njej leta 1883 objavil kratek prispevek v reviji Kirchenschmuck.21 
V njem se je posvetil predvsem arhitekturi in njenim spremembam skozi stole-
tja, le v zadnjih odstavkih omenja cerkveno opremo. Graus o baročnih oltarjih 
ni imel (več) tako slabega mnenja kakor prej navedeni drugi sodelavci Central-
ne komisije,22 kar je razvidno tudi iz naslednjega citata o glavnem oltarju: 

… die Altaraufsätze, unter denen jener des Hochaltares, ein großes, opulentes, 
wirklich interessantes Werk, an dem schnell die charakteristisch manierierten 
vollgelockten Engelsköpfe auffallen, und der ganz in alter preiswürdiger Fassung 
dasteht. Die Kirche besitzt in ihm einen wahren Schatz von ornamentaler Entfal-
tung; hoffentlich wird Marburg wohl der gothische Styl-Fanatismus ferne bleiben 
und es Niemanden einfallen, sich an ihm zu vergreifen, um ihn zu ''gothisiren'' 
oder eine spindeldürre ''stylgerechte'' Tischlermache an seine Stelle zu setzen. 

20 Za oltar Srca Jezusovega glej: Vidmar, ''Liturgična oprema'', 242–243.
21 Johannes Graus, ''Die Domkirche zu Marburg, Der Kirchenschmuck'', Blätter des christlichen 

Kunstvereines der Diözese Seckau XIV, Nr. 8, (1883): 81–85.
22 O spremembi Grausovega mnenja o baročnih spomenikih v začetku osemdesetih let Biedermann, 

''Monsignore'': 553–557.
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Kakor smo videli, se Grausovo upanje ni uresničilo. Ko je v devetdesetih letih 
19. stoletja ponovno prišel v Maribor, tokrat s fotografskim aparatom, je na mestu 
občudovanega baročnega oltarja že stalo suho, slogovno skladno mizarsko delo. 
Kmalu po nastanku fotografij so iz cerkve odstranili še oltarje sv. Trojice, sv. Ane 
in sv. Miklavža. Grausova fotografija severne ladje je edina do sedaj znana foto-
grafija, ki prikazuje oltarja sv. Trojice in sv. Miklavža na njunih prvotnih mestih. 

Razporeditev baročnih oltarjev 

Zaradi navedenih sprememb si lahko natančnejšo podobo o cerkveni opremi 
leta 1859 ustvarimo le na podlagi pisnih virov in sočasne literature. Najdrago-

Johann Graus(?), 
Severna stranska 
ladja mariborske stol-
nice z oltarjema sv. 
Trojice in sv. Miklavža, 
med 1892 in 1898, 
fotografija (Institut 
für Kunstgeschichte, 
Karl-Franzens-Uni-
versität Graz)
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cenejši so popisi cerkvenega inventarja, vizitacijski zapisniki ter viri, ki poroča-
jo o ustanovah beneficijev. Iz njih lahko sklepamo, koliko oltarjev se je naha-
jalo v cerkvi in komu so bili posvečeni, le redko pa je navedena njihova lega. 
Razporeditev odstranjenih oltarjev v cerkveni notranjščini je mogoče rekon-
struirati s pomočjo opisa cerkve, ki ga je leta 1847 objavil Rudolf Gustav Puff.23 
Avtor je obhod po cerkvi začel pri jugozahodnem slopu, nato pa se je pomikal v 
nasprotni smeri od urnega kazalca. Po vrsti omenja oltarje sv. Janeza Nepomu-
ka, sv. Florijana, sv. Roka, sv. Frančiška Ksaverja, sv. Družine (pravilno: sv. Ane) 
in južno ladjo zaključi z oltarjem sv. Mihaela pri prehodu v prezbiterij. Njemu 
nasproti je stal oltar sv. Antona (pravilno: Rožnovenski oltar), nato so sledili 
oltar Marijinega kronanja (pravilno: sv. Trojice), Križev oltar ter oltarji sv. Seba-
stijana, Srca Jezusovega in sv. Miklavža. Primerjava sedanje postavitve baročnih 
oltarjev v cerkvi, tlorisa stolnice iz leta 1883, zgoraj navedene Grausove foto-
grafije severne ladje in Puffovega opisa omogoča rekonstrukcijo lege oltarjev 
ob prenosu škofijskega sedeža leta 1859 oziroma do leta 1885. V prezbiteriju 
je stal glavni oltar, posvečen cerkvenemu zavetniku. Položaj ohranjenih treh 
baročnih oltarjev sv. Florijana, sv. Frančiška Ksaverja in sv. Križa se ni spreminjal. 
Pred slavoločno steno v ladji sta stala na levi Rožnovenski oltar in na desni oltar 
sv. Mihaela. V zaključku severne ladje je bil oltar sv. Trojice, v zaključku južne pa 
oltar sv. Ane. Pred prvim vzhodnim parom slopov v ladji sta stala oltar sv. Seba-
stijana na levi in oltar sv. Roka na desni. Pred tretjim parom slopov pa oltarja 
Srca Jezusovega levo in sv. Janeza Nepomuka desno. Oltar sv. Miklavža je stal na 
mestu sedanjega Rožnovenskega oltarja ob severni steni severne stranske ladje. 

Takšno rekonstrukcijo potrjujejo tudi vizitacijski zapisniki. V zapisnikih iz 
let 1764 in 1773, ki jih je objavil Jože Mlinarič, je navedenih štirinajst oltarjev: 
sv. Janeza Krstnika, rožnovenske Matere Božje, sv. Trojice, sv. Križa, sv. Magda-
lene, sv. Sebastijana, sv. Miklavža, sv. Srca Jezusovega, sv. Janeza Nepomuka, sv. 
Florjana, sv. Roka, sv. Frančiška Ksaverja, sv. Ane in sv. Mihaela.24 Povsem enak 
vrstni red oltarjev se pojavlja v neobjavljenem vizitacijskem zapisniku Franči-
ška Filipa grofa Inzaghija leta 1741.25 Primerjava med vizitacijskimi zapisniki in 
opisom Rudolfa Puffa pokaže, da Puff ne omenja več oltarja sv. Magdalene. Na 
podlagi teh zapisov lahko ugotovimo, da so pred letom 1847 iz cerkve odstra-
nili oltar sv. Magdalene in da se položaj oltarjev v vizitacijskih zapisnikih pov-
sem ujema s tistim v Puffovi knjigi, le da so vizitatorji začeli pri velikem oltarju, 

23 Rudolf Gustav Puff, Maribor : Njegova okolica, prebivalci in zgodovina (Maribor, 1847/1999), 56–57 
(dalje: Puff, Maribor).

24 Jože Mlinarič, Župnije na slovenskem Štajerskem v vizitacijskih zapisnikih (Ljubljana, 1987), 144–
151, 331–334 (dalje: Mlinarič, Župnije na slovenskem Štajerskem). Glej tudi: Jože Mlinarič, ''Župnija 
sv. Janeza Krstnika v Mariboru do jožefinske dobe'', v: Maribor skozi stoletja, ur. Jože Curk, Bruno 
Hartman, Jože Koropec (Maribor, 1991), 451–479.

25 Nadškofijski arhiv Maribor (NŠAM), Fond dekanije, D 15 (Maribor – levi breg), škatla 1.
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nadaljevali z oltarji v severnem delu cerkve od vzhoda proti zahodu in nato v 
južnem delu cerkve od zahoda proti vzhodu.26 Iz vrstnega reda oltarjev v zapi-
snikih sklepamo, da je lahko stal oltar sv. Magdalene le ob severni steni severne 
stranske ladje, med severnim vhodom v cerkev in Križevo kapelo. Ni pa znano, 
iz kakšnih razlogov so ga že pred letom 1847 odstranili.

31. decembra 1853 je nastal popis cerkvenega inventarja, v katerem so 
v poglavju 9 (''An Einrichtungsstücken'') navedeni tudi oltarji in njihova vre-
dnost.27 Popisovalec je presodil, da sta veliki oltar in prižnica zaradi starosti in 
slabega stanja povsem brez vrednosti, enajst stranskih oltarjev je bilo pred nekaj 
leti renoviranih in jih je zato ocenil na 400 goldinarjev. Posebej navaja le oltar 
sv. Križa, ki je bil po njegovem mnenju vreden 500 goldinarjev, torej več kot vsi 
drugi oltarji skupaj. Iz skopega popisa ni razvidno, ali je visoka ocena Križeve-
ga oltarja posledica subjektivne presoje popisovalca ali dejstva, da je bil Križev 
oltar pač najnovejši med tedanjimi oltarji (kljub vsemu pa v času popisa star že 
skoraj 80 let). Za primerjavo naj navedem, da je korne klopi v prezbiteriju, ki 
so delo istega avtorja kot Križev oltar, mariborskega kiparja Jožefa Holzingerja, 
popisovalec ocenil na 200 goldinarjev.28

Ohranjena kiparska in slikarska dela iz mariborske stolnice 

Tri skulpture iz predbaročnega obdobja

V cerkveni notranjščini so bile do leta 1885 ohranjene tri skulpture, ki niso 
nastale za 14 baročnih oltarjev, navedenih v prejšnjem poglavju. Kamniti kip 
sv. Katarine in leseni kip sv. Janeza Krstnika hrani Pokrajinski muzej Maribor,29 
skulptura Marije z detetom pa je sedaj postavljena na menzo Florjanovega 

26 Nekateri popisovalci se omenjenega vrstnega reda niso držali. Leta 1754 je na vizitacijska vprašanja 
odgovarjal tedanji župnik Ferdinand Wassermann, ki je 14 oltarjev naštel po naslednjem vrstnem 
redu: ''Majus S. Joannis, S. Michaelis, S. Anna, S. Xaverii, S. Rochi, S. Floriani, S. Joannis Nepom., Cordis 
Jesu, S. Nicolai, S. Sebastiani, S. M. Magdalena, Altare Crucis, S. Trinitatis, et Rosarii.'' Glej: NŠAM, Fond 
dekanije, D 15 (Maribor – levi breg), škatla 9. Wassermann torej navaja najprej veliki oltar, nato pa 
stranske oltarje v južnem delu cerkve od vzhoda proti zahodu ter stranske oltarje v severnem delu 
cerkve od zahoda proti vzhodu. Wassermannov vrstni red se pojavlja tudi v vizitacijskem zapisni-
ku seckauskega škofa Ernesta Leopolda z dne 22. junija leta 1755. Glej: NŠAM, Fond dekanije, D 15 
(Maribor – levi breg), škatla 9. V vizitacijskem zapisniku iz leta 1789 je vrstni red spet spremenjen 
oziroma manj sistematičen. Popisovalec najprej navaja veliki oltar sv. Janeza Krstnika, sledijo pa 
Rožnovenski oltar in oltarji sv. Mihaela, sv. Trojice, sv. Križa, sv. Sebastijana, sv. Marije Magdalene, Srca 
Jezusovega, sv. Nikolaja, sv. Florjana, sv. Janeza Nepomuka, sv. Roka, sv. Frančiška Ksaverja in sv. Ane. 

27 NŠAM, Fond dekanije, D 15 (Maribor – levi breg), škatla 53.
28 Korne klopi navaja kot ''die 12 Bettstühle bey dem Hochaltar von hartem Holze''. 
29 Za vpogled v zbirke Pokrajinskega muzeja Maribor in pomoč pri iskanju gradiva se zahvaljujem direk-

torici Mirjani Koren, kustodinjama dr. Valentini Bevc Varl in Maji Hren Brvar ter drugim sodelavcem 
muzeja. 



587

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

oltarja v stolnici. Skulpture so bile pred kratkim opisane,30 zato so tukaj nave-
deni le osnovni podatki in literatura o njih. 

Najstarejši ohranjeni del nekdanje cerkvene opreme je iz peščenjaka izkle-
sana skulptura sv. Katarine Aleksandrijske v Pokrajinskem muzeju Maribor. Pro-
venienco kipa navaja Avguštin Stegenšek v svojem popisu umetnin v Lavantin-
skem škofijskem muzeju.31 Iz tega ne izvemo, kje v stolnici se je kip pred pre-
nosom v muzej nahajal. Oltar sv. Katarine, na katerem je kip domnevno stal, 
so namreč iz stolnice odstranili že po požaru leta 1650.32 Skulptura je visoka 
154 cm in je polikromirana. Na hrbtni strani ni obdelana, kar kaže na to, da je 
bila namenjena le pogledu od spredaj. Robert Wlattnig je skulpturo sv. Katarine 
datiral v leta med 1350 in 1360 ter jo povezal s skulpturo 14. stoletja v osrednji 
Italiji; zaradi povečanega volumna v predelu ramen in razgibanega reliefa gub v 
spodnjem delu telesa pa je sklepal, da je moral kipar poznati skulpture v kapeli 
sv. Katarine v Straßburgu (okoli 1340) ali nagrobnik Friderika Hohenlohenske-
ga (umrl 1352) v bamberški stolnici.33 Nobenih podatkov nimamo o tem, kako 
je to odlično delo neznanega, najbrž italijanskega umetnika prišlo v maribor-
sko cerkev sv. Janeza Krstnika. Čeprav daje skulptura vtis, da je s svojim verti-
kalnim zagonom dopolnjevala arhitekturo, tako da je bila postavljena na kon-
zolo enega izmed cerkvenih slopov,34 smemo domnevati, da je prvotno stala 
na oltarju sv. Katarine na cerkveni empori. Na oltar sv. Katarine je bil vezan naj-
starejši beneficij v Mariboru, ki ga je 25. maja 1367 ustanovil Nikolaj, sin dežel-
nega pisarja Rudolfa iz Maribora, in mu z dovoljenjem svojih bratov Rudolfa in 
Konrada zapustil posest, ki jo je podedoval po starših.35 Oltar sv. Katarine na 
empori je stal nad družinsko grobnico, ki jo je ustanovil Nikolajev oče Rudolf.36 

30 Vidmar, ''Liturgična oprema''.
31 Avguštin Stegenšek, ''Lavantinski škofijski muzej'': 254–264. Stegenšek navaja v seznamu del 

Lavantinskega škofijskega muzeja kip sv. Katarine pod št. 1. Sedaj ima inv. št. N. 655. 
32 Oltar sv. Katarine so odstranili po požaru leta 1650, saj so na empori potrebovali prostor za nove večje 

orgle. Jože Curk, ''Mariborska stolnica'', v: Mariborska stolnica ob 150. obletnici Slomškovega prihoda v 
Maribor, ur. Stanko Lipovšek (Maribor, 2009), 117 (dalje: Curk, ''Mariborska stolnica'').

33 Robert Wlattnig, ''Kiparstvo 14. Stoletja'', v: Gotika v Sloveniji, (razstavni katalog), Narodna galerija, 
ur. Janez Höfler (Ljubljana, 1995), (dalje: Gotika v Sloveniji), 141–142. Karl Garzarolli von Thurnlack, 
Mittelalterliche Plastik in Steiermark (Graz, 1941), 98, je kip datiral v leta okoli 1390; Emilijan Cevc, 
Srednjeveška plastika na Slovenskem (Ljubljana, 1963), 84 (dalje: Cevc, Srednjeveška plastika) pa je 
menil, da ni nastal pred letom 1370.

34 Kot možno vertikalno spremljavo stavbnega slopa je figuro opredelil Cevc, Srednjeveška plastika, 83.
35 Jože Mlinarič, ''Beneficiji v mestu Mariboru do konca 16. stoletja'', Časopis za zgodovino in narodop-

isje, NV 9, št. 1 (1973): 65–66 in 75–78 (dalje: Mlinarič, ''Beneficij''); Jože Curk, Viri za gradbeno zgo-
dovino Maribora do 1850 (Viri 1, Pokrajinski arhiv Maribor) (Maribor, 1985) 10 (dalje: Curk, Viri za 
gradbeno zgodovino). 

36 Deželni pisar Rudolf je dal pred zahodno fasado glavne ladje postaviti kapelo, katere pritličje je bilo 
v funkciji vhodne veže, nadstropje (empora) pa naj bi služilo kot kapela z oltarjem. Po Curkovem 
mnenju je dal Rudolf kapelo pozidati že med letoma 1280 in 1295 (glej: Curk, ''Mariborska stolnica'', 
105), vendar o prvotnem oltarju ni podatkov. 
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Domnevati smemo, da je Nikolaj hkrati z ustanovo beneficija poskrbel tudi za 
kiparsko opremo oltarja. Stilne značilnosti kipa in pas ''dusing'', ki ga vidimo na 
klečeči figuri cesarja Maksencija pod Katarino, in ki se kot sestavina noše pojavi 
okoli leta 1360, se dobro ujemajo z datumom, ki ga sporoča pisni vir. Nikolaj 
je morda zaposlil kakšnega potujočega italijanskega kiparja. Podobe oltarja sv. 
Katarine na empori ni več mogoče rekonstruirati. Ker je bila Nikolajeva ustano-
va v vsej cerkvi najbolje dotirana, bi smeli domnevati, da je šlo za oltar s kamni-
tim nastavkom, ki je stal ob zahodni steni empore.

Leseni kip sv. Janeza Krstnika, sedaj prav tako v Pokrajinskem muzeju Mari-
bor, je prvotno skoraj zagotovo stal na gotskem velikem oltarju župnijske cer-
kve, ki so ga odstranili pred letom 1647,37 skulpturo cerkvenega zavetnika pa 
so vendarle ohranili. Dolgolasi in bradati svetnik se nekoliko nagiba naprej; nje-
gova teža počiva na desni nogi, leva noga je v kolenu upognjena. Rahlo navzgor 
usmerjen pogled, odprta usta in dvignjena desnica kažejo, da je upodobljen 
med pridigo. Ogrnjen je v plašč, ki je na desnem ramenu spet z vozlom. Plašč 
je pod pasom urejen v skledaste gube, iz katerih nekoliko nelogično izhaja še 
podaljšek, ki se pred svetnikovimi nogami mehko in polnoplastično uvije po 
tleh. Izpod leve roke, v kateri drži knjigo, pada bogat slap mehkih cevastih gub. 
Na draperiji so še opazne elegantne in mehke forme mednarodne gotike, ven-
dar iz časa, ko so gube že začele otrdevati in so izgubile nekdanjo plastičnost 
– kip lahko nedvomno datiramo v leta okrog 1430. Emilijan Cevc ga je pripisal 
pomočniku mojstra Hansa iz Judenburga in domneval njegovo ikonografsko 
in stilno izhodišče v skulpturi sv. Janeza Krstnika iz Bozna.38 Sv. Janez Krstnik 
iz Bozna39 je soroden mariborski figuri, vendar gre za bolj kakovostno kipar-
sko delo. Hans iz Judenburga se je natančneje posvetil gubam na svetnikovem 
obrazu, njegovi lasje in brada so manj shematični, oblačilo je sestavljeno iz 
obleke iz kamelje kože in plašča, katerega cevaste gube na obeh straneh sime-
trično padajo proti tlom, proporci glave in telesa so pravilnejši. Zdi se, da gre v 
Mariboru za poenostavljeno različico kipa iz Bozna, vendar ni nujno, da bi jo 
izdelal pomočnik Hansa iz Judenburga. Kip iz Bozna bi tudi težko označili za 
ikonografsko izhodišče mariborskega sv. Janeza Krstnika, saj drži v levici Jagnje 
Božje, z desnico pa kaže nanj, medtem ko je v Mariboru poudarjen motiv Jane-
zove pridige. O mestu, na katerem so hranili kip po odstranitvi gotskega glav-
nega oltarja, nimamo podatkov. 

37 Ignaz Orožen, Das Bisthum und die Diözese Lavant, I. (Maribor, 1875), 551 (dalje: Orožen; Das 
Bishtum). Skulptura ima inv. št. N. 1596.

38 Cevc, Srednjeveška plastika, 192.
39 Lothar Schultes, ''Ehemaliger Hochaltar der Stadtpfarrkirche Bozen'', v: Gotik, Geschichte der bilden-

den Kunst in Österreich, Band 2, ur. Günter Brucher (München–London–New York–Wien, 2000), 
394. Oltar je bil izdelan v letih 1421–1423.
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Nekaj desetletij mlajša je lesena skulptura Marije z detetom na prestolu, ki 
je sedaj postavljena na oltar sv. Florjana v južni stranski ladji stolnice. Skulptu-
ra je pozlačena in polikromirana. Jezus drži v roki zemeljsko kroglo, Marija pa 
je nekdaj držala lilijo ali žezlo. Marijin poln ovalen obraz s poudarjeno brado 
in visokim čelom obrobljajo vrvičasto nakodrani lasje. Gube njenega plašča se 
podrejajo velikim okvirnim motivom, znotraj katerih se formirajo zmečkane 
gube. Ušesasto zavihan rob plašča je poudarjen z vtisnjenim vzorcem. Emili-
jan Cevc je kip uvrstil v poznogotsko baročno smer zgodnjega 16. stoletja.40 
Na podlagi primerjav z reliefom Marijinega kronanja v Mariji na Zilji na Koro-
škem in z reliefom Jezusovega rojstva v Vuzenici je Marijin kip pripisal mojstru 
neznanega imena, ki je izdelal oba omenjena reliefa in naj bi imel delavnico v 
Beljaku na Koroškem.41 Mariborski kip naj bi nastal tik pred Marijinim oltarjem 
na Zilji oziroma kmalu po letu 1500.42 Kot ikonografsko izhodišče omenja Cevc 
dva bakroreza Mojstra E. S. (delno list L 81 ter list L 67), vendar je omenjeni moj-
ster Madono z detetom na prestolu upodobil večkrat, tudi tako, da drži Jezus v 
rokah zemeljsko kroglo, Marija pa žezlo ali lilijo (list L 76, L 81, L 82).43 

Kip je skoraj zagotovo prvotno stal na oltarju Naše Ljube Gospe, ki ga je 
ustanovil Peter Bärenklau (Perncla), dvorni kaplan cesarja Friderika III., najka-
sneje leta 1440.44 Beneficij so imenovali tudi cesarska ustanova, najbrž zato, ker 
jo je cesar Friderik III. potrdil in ji podelil privilegije. Ustanova je imela svoj oltar 
v župnijski cerkvi, vendar lega gotskega Marijinega oltarja v virih ni omenjena.45 
Kljub odstranitvi gotskega Marijinega oltarja so kip Marije z detetom ohranili, 
najbrž zaradi čaščenja vernikov. Na Grausovi fotografiji, ohranjeni v fototeki 
Umetnostnozgodovinskega inštituta v Gradcu, lahko vidimo Marijin kip, ki je v 
času nastanka fotografije med 1892 in 1898 že stal na sedanjem mestu, torej na 
oltarju sv. Florjana. Marija in Jezušček imata na glavah baročni kroni, Marijino 
glavo obdaja venec zvezd, oba sta okrašena z bisernimi ogrlicami. Okoli venca 

40 Emilijan Cevc, Poznogotska plastika na Slovenskem (Ljubljana, 1970), 92. 
41 Glej tudi: Vesna Velkavrh Bukilica, ''Kristusovo rojstvo'' in ''Sedeča Marija z detetom'', v: Gotika v 

Sloveniji, 206–207.
42 Cevc, Poznogotska plastika, 92.
43 Vse omenjene liste je objavil Janez Höfler, Der Meister E.S. Ein Kapitel europäischer Kunst des 15. 

Jahrhunderts (Regensburg, 2007).
44 Mlinarič, "Beneficiji": 66 in 79–80, Curk, Viri za gradbeno zgodovino, 13.
45 Marijin oltar je morda do leta 1601 stal sredi cerkvene ladje. Pozornosti je namreč vreden podatek, da 

je cerkveni ključar mariborskemu zidarskemu mojstru Benediktu Roreju leta 1602 plačal 441 goldi-
narjev, med drugim za odstranitev oltarja sredi glavne ladje. Rore in še dva zidarska mojstra so tedaj 
popravljali cerkev po požaru 6. maja 1601. Glej: Curk, Viri za gradbeno zgodovino, 1985, str. 43. Oltarji 
sredi cerkve so v naših krajih sicer bolj značilni za romarske cerkve, tako je denimo v cerkvi na Ptujski 
Gori sredi cerkve stal oltar, posvečen Marijinemu Oznanjenju, v romarski cerkvi v Straßenglu, ki je pri-
padala samostanu Rein pri Gradcu, pa oltar sv. Križa. Oltar ''in medio ecclesie'' na Ptujski Gori so dali 
postaviti grofje Celjski, darovalec oltarja sredi ladje v cerkvi Maria Straßengel pa je bil vojvoda Rudolf 
IV. Glej: Polona Vidmar, Die Herren von Pettau als Bauherren und Mäzene (Graz, 2006), 245.
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žarkov, ki obdaja Marijo, je nameščena girlanda umetelno razvrščenega prave-
ga cvetja. 

Ohranjeni baročni oltarji in deli oltarjev

Veliko več umetniških del se je ohranilo iz časa opremljanja cerkve z novimi 
oltarji v drugi polovici 17. in začetku 18. stoletja. Avguštin Stegenšek je zapi-
sal, da so glavni oltar razen slike sv. Janeza Krstnika prodali v cerkev sv. Križa v 
Heiligenkreuzu pri Waasnu na avstrijskem Štajerskem, naslovne slike odstra-
njenih stranskih oltarjev pa so prišle na podstrešje knezoškofijskega dijaškega 

Johann Graus, Marija 
z detetom na presto-
lu, med 1892 in 1898, 
fotografija (Institut 
für Kunstgeschichte, 
K a r l - F r a n z e n s -
Universität Graz)
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semenišča in od tam dvajset let pozneje v Lavantinski škofijski muzej.46 Zaradi 
združitve treh mariborskih muzejev so slike sedaj v lasti Pokrajinskega muzeja 
Maribor. Nekatere kipe so oddali v cerkev sv. Marije v Puščavi na Pohorju, drugi 
kosi oltarjev so prišli na podstrešje stolnega župnišča, ko pa se je to podrlo, so 
se porazgubili, nekateri tudi v roke zasebnikov.47 

Nekdanji veliki oltar, tabernakelj in sedilije 

Veliki oltar, posvečen sv. Janezu Krstniku, ni bil samo najbolj rezbarsko in orna-
mentalno dovršen, ampak tudi največji del baročne cerkvene opreme.48 Potem 
ko so ga leta 1894 pripeljali v cerkev v Heiligenkreuzu,49 se je pokazalo, da je 
prevelik za tamkajšnji prezbiterij. Avguštin Stegenšek je zapisal, da so ga morali 
zmanjšati in tako popačenega sestaviti.50 Odločili so se, da bodo odstranili pre-
delo in krono oltarnega nastavka, medtem ko so njegov osrednji del sestavili 
neokrnjen. Z odstranitvijo predele je nastavek izgubil zunanjo obrisno linijo, 
značilno za oltarje iz sredine 17. stoletja.51 Predelo so nadomestili z enostavnim, 
povsem mizarsko pojmovanim podstavkom, ki daje celoti težak in arhitektur-
no nelogičen videz. Oltarnemu nastavku pa manjkajo tudi dve oltarni sliki in 
skulptura sv. Mihaela iz krone oltarja. 

Tektonsko zasnovana arhitektura nekdanjega velikega oltarja se v treh 

46 Stegenšek, ''Prenovljene cerkve'': 201.
47 Prav tam.
48 Slogovna umestitev nekdanjega velikega oltarja v obdobje baroka sicer ni popolnoma pravilna, saj se 

kažejo v arhitekturi, ornamentiki in figuraliki še manieristične značilnosti (prim.: Blaž Resman, ''Die 
Grundströmungen in der Skulptur des Barock in Slowenien: Übersicht, Problematik, Einflüsse des 
bayerischen Rokoko'', v: Bayern und Slowenien im Zeitalter des Barock. Architektur, Skulptur, Malerei, 
ur. Janez Höfler, Franz Büttner (Regensburg, 2006), 94–96 (dalje: Resman, ''Die Grundströmungen'') 
vendar sodi oltar na začetek prenove oltarne opreme, ki je v mariborski cerkvi sv. Janeza Krstnika 
potekala od sredine 17. stoletja do leta 1775, in jo smemo označiti kot ''baročno''.

49 Leta 1894 je župnik Reinhofer iz Heiligenkreuza prišel v Maribor in prosil škofa, naj mu prepusti nek-
danji veliki oltar mariborske stolnice za pravkar posvečeno cerkev v Heiligenkreuzu. V župnijski kro-
niki je zabeleženo, da je škof (Mihael Napotnik) takoj privolil, saj v vsej svoji diecezi ni imel cerkve, v 
kateri bi bil prostor za oltar. Župnik Reinhold je za oltar plačal 300 goldinarjev, prevoz v Heiligenkreuz 
pa ga je veljal 148 goldinarjev. Glej: Rochus Kohlbach, Steirische Bildhauer (Graz, 1956), 452 (dalje: 
Kohlbach, Steirische Bildhauer). 

50 Stegenšek, ''Prenovljene cerkve'': 201.
51 Nad oltarno menzo se je nastavek diagonalno razširil navzven in nato v obliki elipse rasel navzgor ter 

se zaključil s krono. Podobne zunanje obrisne linije oltarnih nastavkov lahko vidimo na primer na 
oltarju sv. Ane na Vrheh nad Teharji (1651), v Šmihelu nad Laškim (1642), pri sv. Barbari nad Šmarjem 
pri Jelšah (1661) itd. (Reprodukcije v: Sergej Vrišer, Baročno kiparstvo na slovenskem Štajerskem 
(Ljubljana 1992), 11–19 (dalje: Vrišer, Baročno kiparstvo)). Rochus Kohlbach je zapisal, da so morali 
v Heiligenkreuzu zaradi pomanjkanja prostora odstraniti stranski voluti v spodnjem delu oltarja. Glej: 
Kohlbach, Steirische Bildahauer, 452.
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nadstropjih pne proti oboku prezbiterija.52 Lesena, črno lužena arhitektura je 
skorajda v celoti prekrita s pozlačeno hrustančasto in rastlinsko ornamentiko 
ter angelskimi glavicami. Štirje uviti stebri prve etaže rastejo iz listnih baz in se 
zaključijo z listno-volutnimi kapiteli. Oviti so z lovorjevimi venci in plastično 
izrezljanimi fruktoni. Skoraj dvakrat manjši stebri druge etaže imajo preproste 
baze in manjše listno-volutne kapitele. Njihova gladka stebla so prekrita z ope-
rutničenimi angelskimi glavicami in hrustančevjem. V tretji etaži sta gracilna 
stebriča brez baz, vendar povsem prekrita z ornamentiko in angelskima glavica-
ma. V osrednji osi so bile v oltar vstavljene tri oljne slike. Najvišja med njimi, s šti-
rilistnim okvirjem, je še vedno v oltarju in prikazuje Boga Očeta in Svetega Duha. 
V spodnjem delu nastavka stojijo na visokih podstavkih nadnaravno veliki kipi 
svetih očetov. Na levi sta sv. Avguštin in Ambrož, na desni pa sv. Gregor Veliki in 
Hieronim. V drugi etaži sta v školjkastih nišah med stebri nameščena apostola 
sv. Peter in Pavel. Na volutah jih spremljata angela s kadilnicama. V tretji etaži sta 
ob stebrih kipa sv. Janeza Evangelista in sv. Jakoba, ob njih pa ponovno sedeča 
angela. Prav na vrhu je hrustančevje z angelsko glavico, ob njem pa dva manjša 
sedeča angelca. V Mariboru je na vrhu oltarja stala še skulptura sv. Mihaela, ki pa 
je v Heiligenkreuzu niso mogli postaviti zaradi prenizkega oboka.53 Menim, da 
skulpture sv. Mihaela niso odpeljali v Heiligenkreuz, ampak je ostala v Mariboru 
in so jo po drugi svetovni vojni postavili na baldahin prižnice. To figuro je že 
Sergej Vrišer po formalnih značilnostih postavil v bližino skulptur na baročnem 
oltarju.54 Angelova postava je elegantnejša od robustnih apostolov in evangeli-
stov na prižnici, poteze podolgovatega obraza s poglobljenimi očmi in poudar-
jeno brado ter plastično izrezljani kodri las pa spominjajo na angele, ki posedajo 
na volutah nekdanjega velikega oltarja. Nadangel Mihael je sicer izgubil svoje 
atribute (najverjetneje tehtnico in meč), vendar njegovo oblačilo spominja na 
antikizirajoč oklep, figura pa je izrazito namenjena pogledu od spodaj in bi vizu-
alno primerno zaključila nastavek velikega oltarja. Skulpturo sv. Mihaela na vrhu 
oltarja omenja tudi Rudolf Gustav Puff v že omenjenem opisu cerkve.55 Sicer 
pa Puff navaja, da so v glavnem oltarju nad sliko Jezusovega krsta upodobljeni 
angeli, ki častijo hostijo, nad njimi pa Marija, ki razgrinja plašč nad svetniki. Slika 

52 O nekdanjem velikem oltarju podrobneje: Vrišer, Baročno kiparstvo, 20–21; Sergej Vrišer, Maribor. 
Po poteh stare umetnosti (Maribor, 1993), 24; Sergej Vrišer, Jožef Holzinger (Maribor, 1997), 8 (dalje: 
Vrišer, Jožef Holzinger). 

53 Figura nadangela je bila približno tako visoka kakor angela s kadilnicama v drugi etaži oltarja, saj je 
pozlatar Thomas Kottnig (Kotnik) v predračunu za pozlato sv. Mihaela računal 40 goldinarjev, za 
vsakega angela s kadilnico pa 35 goldinarjev. NŠAM, Fond dekanije, D 15 (Maribor – levi breg), škatla 
28. Kottnig je pripravil predračun za popravilo oltarja ter pozlatitev in posrebritev kipov, stebrov in 
okvirjev, ki je znašal 2306 goldinarjev. Skulpturo sv. Mihaela navaja kot ''Heiliger Michael oben''.

54 Vrišer, Jožef Holzinger, 24.
55 Puff, Maribor, 57.
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angelov, ki častijo hostijo,56 bi lahko bila nekoč vstavljena v okvir druge etaže 
oltarja, kjer je skulptura Križanega, večja neznanka pa je Puffova navedba Marije 
Zavetnice. V tretji etaži oltarja je namreč slika Boga Očeta in sv. Duha. Najbrž gre 
za Puffovo pomoto, ki je posledica višine oltarja in slabe vidljivosti.

Iz opisa cerkve in njene opreme, ki ga je leta 1858 pripravil Okrožni grad-
beni urad Maribor, izvemo, da je oltar stal na marmornem podestu, k njemu pa 
so vodile po tri marmorne stopnice na zahodni, južni in severni strani. Bil je šest 
čevljev odmaknjen od vzhodne stene prezbiterija. Prostor pred oltarjem je bil 
ograjen z leseno ograjo, ki so jo sestavljali kegljasti stebrički.57 

Sergej Vrišer je nekdanji veliki oltar datiral v sredino 17. stoletja,58 avstrijski 
raziskovalci pa so njegov nastanek postavili v 3. četrtino 17. stoletja.59 Igna-
cij Orožen je domneval, da se na nastanek oltarja nanaša arhivska navedba, 
ki pravi, da je 11. aprila 1647 krški knezoškof Franc I. prepovedal mestnemu 
župniku opravljati sveto mašo pri velikem oltarju, na katerega je bil pritrjen 
mariborski grb (… quia altari affixa erant Marburgensium insignia).60 Orožen 
je iz navedbe sklepal, da je bil stari oltar z mestnim grbom v tako slabem sta-
nju, da se krškemu škofu ni zdel več primeren za maševanje. Posledično so 
ga odstranili in po letu 1647 postavili novega. V nasprotju z Orožnom se je 
Arnold Luschin navezal na omembo grba in predpostavil, da se krškemu škofu 
grb, ki bi bil že od prejšnjih časov nameščen na oltarju, pač ne bi zdel sporen. 
Zato arhivske navedbe iz leta 1647 ni imel za povod za odstranitev starega 
oltarja, ampak je domneval, da so mariborski meščani samovoljno namestili 
svoj grb na pravkar postavljeni novi oltar.61 S tem so pokazali, da so oni daro-
vali oziroma plačali novi glavni oltar, kar je bilo z vidika krškega škofa, ki je 
imel nad cerkvijo patronatske pravice, seveda sporno, če se je to zgodilo brez 
njegovega dovoljenja.

Menim, da je Luschinova predpostavka pravilna in je bil novi glavni oltar 
leta 1647 že v gradnji, čeprav ne nujno že opremljen s kiparskimi in slikarskimi 
deli. Sporni grb so Mariborčani lahko pritrdili na predelo oltarnega nastavka, 

56 V Pokrajinskem muzeju Maribor je ohranjena slika angelov, ki častijo hostijo (inv. št. N 1188) neznane 
provenience. Njena velikost (148 x 95 cm) bi ustrezala sliki v drugi etaži oltarja, vendar se s svojo pra-
vokotno obliko ne prilega zaobljenemu okviru v oltarju, kar bi pomenilo, da sta bila zgornja vogala 
slike delno zakrita. Hostijo v nebeški sferi slike častijo angeli, v zemeljski sferi pa levo papež, kardi-
nal, škof in redovnik ter na desni cesar (s potezami Ferdinanda III.), kralj, knez in plemič (meščan?). 
Provenienco slike bo potrebno še preučiti, vendar smemo reči, da se po času nastanka in motivu 
ujema z nekdanjim velikim oltarjem. 

57 NŠAM, Zapuščine škofov, Slomšek, Anton Martin, XXI-A-119, Beschreibung der Pfründen- und 
Kirchengebäude der Stadtpfarre zu Marburg.

58 Vrišer, Jožef Holzinger, 8.
59 Christine Rabensteiner, Gottfried Biedermann, ''Plastik und Stuck der Barockzeit in der Steiermark'', 

Lust und Leid. Barocke Kunst und barocker Alltag (razstavni katalog) (Graz, 1992) 139–184, str. 156.
60 Orožen, Das Bisthum, 551.
61 PAM, MA 1379/1.01/1, Slomškov trg 9, AŠ 314.
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preden je bil oltar povsem končan. Da ne gre za prezgodnjo datacijo, potrjuje 
zelo soroden oltarni nastavek v podružnični cerkvi sv. Ane na Vrheh nad Tehar-
ji, ki je v napisu na predeli datiran v leto 1651. Oltar po ljudskem izročilu in 
po napisu na predeli, ki kot naročnika navaja žalskega župnika Christophorusa 
Wollicha, izvira iz romarske Marijine cerkve v Petrovčah.62 Oltarna arhitektura 
je v toliki meri sorodna z nekdanjim mariborskim oltarjem, da lahko služi za 
vizualno rekonstrukcijo njegove predele in zunanje obrisne linije pred presta-
vitvijo v Heiligenkreuz. Individualna fiziognomija angelskih glavic z majhnimi 
lunetastimi očmi, odebeljenimi nosovi, rahlo odprtimi usti, jamicami na ličkih 
in bradi, odebeljenimi podbradki in razvihranimi kodri las, ki so pritrjene na 
obeh oltarjih, pa dokazuje, da je eden izmed kiparjev sodeloval tako v Maribo-
ru kakor tudi v Petrovčah oziroma pri sv. Ani. Kiparske delavnice, ki je izdelala 
kipe in ornamentiko nekdanjega velikega oltarja mariborske stolnice, zaenkrat 
ni bilo mogoče identificirati niti na podlagi pisnih virov niti na podlagi primer-
jav s sočasnimi kiparskimi deli.63 Razlike v kiparski obravnavi cerkvenih očetov, 
svetnikov, angelov in angelskih glavic nedvomno kažejo, da je sodelovalo več 
kiparskih rok. Glede na to, da je oltar nastal okoli leta 1647 po naročilu mesta, 
bi smeli sklepati, da je bil eden izmed sodelujočih kiparjev tudi Janez Gerčič 
(Hans Gärtschitsch), ki ga je mesto istega leta najelo za izdelavo kiparskih del 
na mariborski ''Freiung''.64

Tabernakelj na nekdanjem velikem oltarju mariborske stolnice je približno 
sto let mlajši od oltarja. Na reliefu sta upodobljena snop pšeničnega klasja in 
vinska trta, na vrhu je jagnje božje na knjigi s sedmimi pečati, na stranskih volu-
tah klečita angela adoranta. Tabernakelj je po mojem mnenju identičen s tistim, 
ki se omenja v vizitacijskem zapisniku leta 1764: ''Tabernaculum: constat altati 
majori magnificum, bene clausum, inius exteriusque depictum et innauratum, 

62 Iz napisa izhaja, da je bil oltar prvotno posvečen Mariji in ne sv. Ani. Skulptura sv. Ane v tronu oltarja 
je mlajša od drugih kiparskih del na oltarju. Prim.: Franci Petrič, Duša le pojdi z mano, 2. del (Ljubljana 
1996), 88. Christoph Wollich je bil župnik in komisar v Žalcu od 1614 do 1660. Leta 1623 je bil 
izvoljen za predstojnika Bratovščine Žalostne Matere Božje v Celju. Christoph je dal leta 1646 pri 
oltarju sv. Lenarta v žalski župnijski cerkvi postaviti nagrobnik svojemu bratu Mihaelu, nadduhovniku 
in župniku v Laškem. Christophov nagrobnik iz leta 1660/1661 pa je bil vzidan pri oltarju Žalostne 
Matere Božje v isti cerkvi. Glej: Orožen, Das Bisthum, 355, 356, 381; Metoda Kemperl, ''Župnijska 
cerkev sv. Nikolaja v Žalcu'', v: Leksikon cerkva na Slovenskem. Škofija Celje. XI. Dekanija Žalec, ur. 
Luka Vidmar (Celje 2006), 84.

63 Prim.: Resman, ''Die Grundströmungen'', 95.
64 Podatek je Arnold Luschin prepisal iz računov deželne komore (Kämmereirechnungen): ''1647 

3 April dem Hansen Gärtschitsch Piltschnitzer wegen der Freiung vermit g Quittung zalt 3fl30x.'' 
PAM, MA 1379/1.01/1, Slomškov trg 9, AŠ 314. Hansa Gärtschitscha je z nekdanjim velikim oltarjem 
povezal že Rochus Kohlbach (Steirische Bildhauer, 452), vendar zaenkrat o tem nimamo dokazov, 
saj Gärtschitschevih del ne poznamo. Glej: Vrišer, Baročno kiparstvo, 214. Kot drugega možnega kip-
arja navaja Kohlbach Adama Niederla, ki je v petdesetih letih 17. stoletja opravljal naročila v bližini 
Maribora. Glej: Kohlbach, Steirische Bildhauer, 452; Vrišer, Baročno kiparstvo, 224.
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mundum.''65 Iz pridevkov magnificus in mundus lahko sklepamo, da je taberna-
kelj nastal tik pred letom 1764, saj vizitator starega tabernaklja ne bi označil s 
temi besedami. Na podlagi primerjave s podobnimi tabernaklji ga lahko pripi-
šemo mariborskemu kiparju Jožefu Holzingerju. 

Jožef Holzinger je najbrž izdelal tudi tri reliefe na temo Večerje v Emavsu, 
ki so pritrjeni na naslonjalo trisedežnih sedilij iz mariborske stolnice. Baročne 
sedilije so prvotno stale ob severni steni prezbiterija, na mestu sedanjega ško-
fovskega sedeža iz leta 1891. Vendar iz črno luženega lesa izdelane sedilije ob 
natančnejšem pogledu vzbudijo pomisleke. Njihove forme namreč nedvomno 
kažejo na nastanek v sredini 17. stoletja, sočasno z velikim oltarjem, v naspro-

65 Mlinarič, Župnije na slovenskem Štajerskem, 144.

Nekdanji veliki oltar 
mariborske stolnice, 
sedaj v cerkvi sv. Križa 
v Heiligenkreuzu, sre-
dina 17. stoletja (foto: 
Polona Vidmar) 
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tju s formami pa način izdelave, predvsem rezljanega listnega okrasja, govori o 
novobaročnem delu druge polovice 19. stoletja. Mogoče je, da so bile prvotne 
sedilije preveč uničene, da bi jih v Heiligenkreuzu ponovno postavili, zato so ob 
koncu 19. stoletja izdelali natančno kopijo prvotnih. Druga možnost pa je, da 
so sedilije pravzaprav v virih omenjeni nov škofovski prestol, ki so ga postavili 
Antonu Martinu Slomšku in je stal 600 goldinarjev.66 Res je sicer, da bi pričakovali 
novogotsko delo, ker pa je stal v neposredni bližini baročnega velikega oltarja in 
prav tako baročnih kornih klopi, so ga morda po stilu prilagodili drugi opremi v 
prezbiteriju. Če bi bil Slomškov prestol izdelan v novogotskem stilu, ga najbrž ne 
bi odstranili in leta 1891 nadomestili z novim. Sedilije členijo štirje uviti stebri, ki 
jih delijo na širši in v prostor segajoč osrednji del ter na ožja stranska dela. Čelo je 

66 Stegenšek, ''Prenovljene cerkve'': 199.

Veliki oltar v podruž-
nični cerkvi sv. Ane 
na Vrheh nad Teharji, 
1651 (foto: Polona 
Vidmar)
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poudarjeno s kartušo z monogramom IHS. Stroga arhitektonska zgradba, angel-
ska glavica na kartuši, sedeča angela na ogredju, z lovorjem uviti stebri, ki rastejo 
iz listnih baz in se zaključujejo z listno-volutnimi kapiteli, predvsem pa hrustan-
časta ornamentika, kažejo, da so prvotne sedilije nastale sočasno z glavnim oltar-
jem, najbrž kot delo istih mojstrov. Na naslonjala sedilij so v sedemdesetih letih 
18. stoletja pritrdili tri pozlačene reliefe, ki upodabljajo Pot v Emavs, Večerjo v 
Emavsu in Jezusovo izginotje med vrnitvijo v Jeruzalem. Reliefe so najbrž naročili 
pri Jožefu Holzingerju,67 sočasno s kornimi klopmi, ki so še sedaj v stolnici, torej 
okoli leta 1771. Holzinger je izdelal večji osrednji relief in dva manjša stranska – 
na ta način je bila oblikovno še bolj poudarjena sorodnost s kornimi klopmi, le 
da sta bila tam ob večjem osrednjem po dva manjša prizora na vsaki strani. 

67 Vrišer, Jožef Holzinger, 25.

Angelska glavica na 
nekdanjem velikem 
oltarju mariborske 
stolnice (foto: Polona 
Vidmar)
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Slike in kipi z odstranjenih stranskih oltarjev v Pokrajinskem 
muzeju Maribor

Oltarji iz glavne ladje

V času obnovitvenih del leta 1885 so iz stolnice odstranili vseh šest oltarjev, ki 
so stali v glavni cerkveni ladji. V Pokrajinskem muzeju Maribor sta vsaj dve sliki 
s teh oltarjev. Naslovni sliki Rožnovenskega oltarja in oltarja sv. Mihaela, ki sta 
stala diagonalno ob slavoločni steni, sta delo Hansa Adama Weissenkircherja 
(1646–1695), dvornega slikarja knezov Eggenbergov in sodita med njegova 
pozna dela.68 Oltarno sliko nadangela Mihaela je Weissenkircher naslikal med 
letoma 1692 in 1694. Mladostni nadangel je oblečen v vojaško nošo v antični 
tradiciji, na glavi ima čelado s perjanico. V dramatičnem zasuku, ki spominja na 
sočasna dela Cavaliera d'Arpina in Antonia Zanchija,69 zabada sulico v Lucifer-

68 Največ podatkov o slikah v: Barbara Ruck, Hans Adam Weissenkircher (1646–1695). Fürstlich 
Eggenbergischer Hofmaler, Veröffentlichungen der Abteilung Schloss Eggenberg 5 (Graz, 1985), 168–
170. (dalje: Ruck, Hans Adam Weissenkircher). Weissenkircherjeve slike sv. Dominika, sv. Mihaela in 
sv. Miklavža so v Stegenškovem seznamu del v Lavantinskem škofijskem muzeju navedene pod števil-
kami 16, 17 in 18. Sedaj imajo inv. št. N 106, N 107 in N 1053)

69 Ruck, Hans Adam Weissenkircher, 169. 

Angelska glavica na oltarju sv. Ane na Vrheh nad Teharji (foto: Polona Vidmar)



599

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

jev vrat in ga poganja v peklenski ogenj. Mihaelova figura je lastnoročno Weis-
senkircherjevo delo, Luciferja je najbrž naslikal nekdo iz njegove delavnice,70 
morda Georg Abraham Peuchl.71

Druga Weissenkircherjeva slika za stolnico je nastala leta 1694. Na njej je 
upodobljen sv. Dominik, ki sprejema rožni venec. V redovno oblačilo oblečen 
svetnik kleči na stopnici Marijinega prestola. Levico si polaga na prsi, z desnico 
pravkar sprejema rožni venec iz Marijinih rok. Marija se nagiba proti njemu, 
dete, ki stoji v njenem naročju, pa steguje levo ročico nad svetnikovo glavo v 
blagoslavljajoči gesti. V nebeški sferi lebdijo putti, v ospredju levo pa sta upodo-
bljena svetnikova atributa: knjiga in črno-bel pes z gorečo baklo v gobcu. Weis-
senkircher je posegel po rimskih vzorih, saj so na sliki opazni vplivi slikarstva 
Pietra da Cortone in Carla Maratte.72 

V Stegenškovem seznamu umetniških del v Lavantinskem škofijskem 
muzeju sta še dve sliki, pri katerih sicer avtor ni navedel provenience, vendar 
sta po mojem mnenju prišli v muzej iz stolnice.73 Glede na velikost in tematiko 
bi lahko bili oltarni sliki oltarjev sv. Boštjana in sv. Roka, ki sta stala ob vzho-
dnih slopih glavne ladje. Pod št. 25 je na seznamu navedena slika sv. Boštja-
na, ki meri 167 x 83,5 cm. Na njej je upodobljen umirajoči sv. Boštjan, ki je z 
rokami na hrbtu privezan na drevo. Nad sklonjeno glavo mu angel drži lovorjev 
venec, kakor bi mu podajal svetniški sij. Ob Boštjanu stoji večji angel, ki mu 
izdira puščico. Slika je vstavljena v 8,5 cm širok rezljan in pozlačen okvir v obli-
ki lovorjevih listov. Pod št. 26 pa Stegenšek navaja sliko sv. Roka, ki meri 167 x 
81 cm. Svetnik v rjavi romarski noši in rdečem ogrinjalu se opira z desnico na 
romarsko palico. Ob njem stoji angel, ki se z desnico dotika rane nad svetni-
kovim kolenom. Tudi ta slika je vstavljena v 8,5 cm širok rezljan, pozlačen in 
posrebren okvir, izdelan v obliki lovorjevih listov. Sliki sv. Boštjana in sv. Roka 
sta pendanta, sicer pa sta starejši in slikarsko manj kakovostni od Weissenkir-
cherjevih del. Oltarja sv. Boštjana in sv. Roka sta zagotovo nastala po letu 1668, 
saj se tedaj še ne omenjata.74 Menim, sta bila oltarja, posvečena obema zavetni-
koma proti kugi, postavljena tik po epidemiji kuge v Mariboru leta 1680. Takrat 
so Mariborčani postavili kužno znamenje na Glavnem trgu in cerkev sv. Bar-
bare na Kalvariji, zelo nenavadno pa bi bilo, da se k priprošnji proti kugi ne bi 
želeli zateči tudi v svoji župnijski cerkvi.

Podobnih dimenzij kakor sliki sv. Boštjana in sv. Roka sta morali biti tudi 

70 Prav tam. Nedatirano in nesignirano sliko sv. Mihaela je Stegenšek s pridržkom pripisal Georgu 
Abrahamu Peuchlu. Stegenšek, "Lavantinski škofijski muzej": 260.

71 Peuchl je leta 1697 naslikal naslovno sliko za oltar sv. Florjana v mariborski stolnici.
72 Ruck, Hans Adam Weissenkircher, 170.
73 Stegenšek, ''Lavantinski škofijski muzej'': 261–262. Sliki imata inv. št. N. 105 in N. 1094.
74 Curk, ''Mariborska stolnica'', 116.
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sliki Srca Jezusovega in sv. Janeza Nepomuka z oltarjev, ki sta stala ob zahodnih 
slopih v ladji. Čeprav naj bi tudi ti dve sliki prenesli v muzej, jih pri pregledu sli-
karske zbirke Pokrajinskega muzeja Maribor ni bilo mogoče najti. 

Podob oltarjev sv. Boštjana, sv. Roka, Srca Jezusovega in sv. Janeza Nepo-
muka, ki so stali ob slopih glavne ladje, ni več mogoče rekonstruirati. Njihove 
kulise in razporeditev slik in kipov so morale biti sorodne sočasnim oltarjem 
ob slopih v ptujski cerkvi sv. Jurija, saj so imeli ustvarjalci v obeh cerkvah na 
voljo približno enako prostora pod arkadnimi loki.75 V obeh cerkvah sta bili 
oblika in velikost oltarnih kulis ob slopih pogojeni z relativno majhnim pro-
storom in nizkimi arkadnimi loki.76 Oltarni nastavki na Ptuju segajo na obeh 
straneh čez širino menze in imajo skoraj kvadratno obliko. Nad predelami so 
oltarne slike v pozlačenih okvirih, ob njih pa na vsaki strani po en steber in ena 
lesena skulptura. Profilirano ogredje se zgoraj ravno zaključi, le stranski voluti 
nad ogredjem, ki segata v prostor ob slopu, nudita prostor za manjši skulpturi 
angelov. Zgornji zaključek tvorijo izrezljani ornamenti, ki so očitno naknadno 
pritrjeni na nastavke. Čeprav se ornamenti po obliki prilagajajo prostoru, pa se 
z zgornjim delom že dotikajo arkadnih lokov.77 

Oltar sv. Miklavža

Sočasno s postavitvijo oltarjev ob slavoločni steni so se odločili tudi za postavi-
tev novega oltarnega nastavka pri oltarju sv. Miklavža, ki se sicer omenja že leta 
1668.78 Naslovna slika je delo Hansa Adama Weissenkircherja, opremljena je z 
datacijo 1694 in signaturo H. A. W. Oltar, ki ga je daroval mariborski mlinarski 
ceh, so postavili ob severno steno severne stranske ladje. Na tem mestu je ostal 
do leta 1904, potem pa so ga odstranili in na njegovo mesto postavili Rožno-
venski oltar. Centralna komisija za varstvo spomenikov na Dunaju je odstrani-

75 O oltarjih ob slopih ptujske cerkve sv. Jurija glej: Vrišer, Baročno kiparstvo, 39–40.
76 Arkadni loki so sedanjo obliko dobili šele ob zadnji prenovi v 50-ih letih 20. stoletja. Loke so v obdobju 

baroka poenotili in jim nadeli baročno obliko – po mnenju Jožeta Curka v letih 1714–1715, ko so pri-
zidali obe stranski kapeli. Glej: Curk, ''Mariborska stolnica'', 112. Zaradi nekoliko nižjega cerkvenega 
tlaka od današnjega so bili oltarji lahko višji, kakor izgleda danes. 

77 Odstranjeni mariborski oltarji ob slopih so bili podobnih dimenzij oziroma nekoliko višji od ohran-
jenih ptujskih. Pri ptujskih merijo menze v višino 140 cm, nastavki nad njimi pa približno 215 cm; 
višina slik z okvirjem je približno 152 cm, višina lesenih skulptur na straneh nastavka pa od 100 
do največ 110 cm. Domnevati smemo, da so tudi naslovne slike z odstranjenih oltarjev, za katere 
Stegenšek navaja, da so jih prenesli na podstrešje dijaškega semenišča in od tam v Lavantinski škofijski 
muzej, v višino merile približno 150 do 160 cm, medtem ko so morali biti odstranjeni kipi visoki 
približno 100 do 120 cm. Po analogiji s ptujskimi oltarji rekonstruirane mere slik in kipov so koristen 
pripomoček za prepoznanje še kakšne umetnine, ki se je nekdaj nahajala v mariborski stolnici, vendar 
so se o njenem izvornem nahajališču po prenosu na podstrešje dijaškega semenišča podatki izgubili.

78 Curk, ''Mariborska stolnica'', 116.
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tvi nasprotovala, saj si je tedaj že postavila kot posebno nalogo tudi varovanje 
baročnih spomenikov.79 Šele po daljšem pogajanju ga je dovolila odstraniti, 
vendar pod pogojem, da ga prenesejo v škofijski muzej in da se od takrat naprej 
preneha z gotiziranjem stolnice.80 V Pokrajinskem muzeju Maribor so ohranjeni 
naslovna slika in nekaj kiparskih del z oltarja. Weissenkircherjev sveti Miklavž 
kleči v škrlatno rdečem plašču in rožnati mitri v krajini. Na rjavo-sivem oblaku 
sedi Madona z detetom v naročju. Razigrano dete dviguje desnico v blagoslov in 
se ozira proti svetniku. V nebeški sferi so upodobljeni še Bog Oče, Sveti Duh in 
tri angelske glavice. Figure po mnenju Barbare Ruck spominjajo na rimske slike 
Carla Maratte in Francesca Gaullija.81 

Z atike Miklavževega oltarja so v muzej prenesli tudi Weissenkircherjevo 
sliko sv. Katarine in Barbare, ki pa so jo že leta 1912 ponovno namestili v stol-
nico. Tega leta so namreč restavrirali oltar sv. Florjana in pri tem ugotovili, da je 
omenjena slika sv. Barbare in Katarine bolj ''dekorativna'' kakor slika Preizku-
šnje sv. Kunigunde, ki se je do tedaj nahajala v atiki Florjanovega oltarja.82 Sliko 
sv. Kunigunde pa so prenesli v muzej.83 Slika Preizkušnje sv. Kunigunde je okro-
gla in meri v premeru 107 cm. Vstavljena je v rezljan in pozlačen okvir v obliki 
akantovih listov, ki se zgoraj zaključijo z angelsko glavico. Glede na signaturo 
slikarja Georga Abrahama Peuchla na oltarni sliki sv. Florjana smemo domne-
vati, da je tudi slika iz nekdanje atike delo istega graškega umetnika. Kakor sliko 
sv. Florjana, lahko tudi sliko sv. Kunigunde datiramo v leto 1697.

Kulturnozgodovinsko zanimiva je bila predela oltarja sv. Miklavža z napi-
som, v katerem so bili navedeni cehovska mojstra Kheberitsch in Camradth 
ter še osem mlinarjev, ki so leta 1692 delovali v Mariboru.84 Levo ob napisu je 
bilo na predeli naslikano še železno kolo z zobci ob platiščih, desno pa mlinski 
kamen. Predela po sedaj dostopnih podatkih ni ohranjena. 

Ohranjena pa sta kipa svetih škofov, ki sta nekdaj stala levo in desno ob 
oltarni sliki. Figuri sta izdelani iz lesa in pozlačeni; merita 138 cm. Sergej Vrišer je 
kipa pripisal mestnemu kiparju Francu Krištofu Reissu, ki je po njegovem mne-
nju leta 1699 za stolnico izdelal tudi kipe na ohranjenem Florjanovem oltarju.85

Kolikor je mogoče videti na Grausu pripisani fotografiji severne stranske 

79 Stegenšek, ''Prenovljene cerkve'': 201–202. 
80 Glej: Vidmar, ''Liturgična oprema'', 244.
81 Ruck, Hans Adam Weissenkircher, 168.
82 Stegenšek, ''Prenovljene cerkve'': 202–203. 
83 Stegenšek, ''Lavantinski škofijski muzej'': 261, št. 23. Slika ima inv. št. N. 655.
84 ''Disen Althar hat das Ehrsame Millnerhan- / dtwerkh, alda zu Marburg Machen und auf / richten 

lassen. Derzeit waren Zechmeister Michel / Kheberitsch, und Peter Camradth. Andre Mitmeister / 
Erasmus Winterle, Jacob Muchitsch, Georg Haro, / Andre Tobiass, Adam Muchitsch, Georg Schuster, / 
Hans Jacovitsch. Jm Jahr 1692.''

85 Vrišer, Baročno kiparstvo, 37.
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ladje, je bila kulisa Miklavževega oltarja zelo sorodna Florjanovemu oltarju. Nad 
predelo sta bila na podstavkih dva tordirana in z listnim vencem ovita stebra, 
ki sta ju na straneh spremljala dva gladka stebra. Vsi štirje so imeli pozlačene 
listno-volutne kapitele. Nad večkrat zalomljenim ogredjem je bila slika sv. Kata-
rine in Barbare v pozlačenem akantovem okviru, ob njej pa dva manjša in dva 
večja angela. Ob Weissenkircherjevi sliki sta stali skulpturi sv. škofov z diagonal-
no v prostor postavljenima palicama. Na fotografiji je viden le eden od njiju. Zdi 
se, da je v desnici držal knjigo. 

V 90. letih 17. stoletja je torej cerkev dobila vsaj štiri nove oltarje: Mihaelo-
vega in Rožnovenskega ob slavoloku ter Florjanovega in Miklavževega v stran-
skih ladjah. Na podlagi mer in identične forme zgornjega dela ohranjenih slik 
lahko sklepamo, da so bili vsi štirje oltarji podobne velikosti in podobno zasno-
vani, tako da je njihovo podobo mogoče rekonstruirati na podlagi Florjanove-
ga oltarja, ki je edini ohranjen in situ. Avtor naslovnih slik prvih treh oltarjev je 
Hans Adam Weissenkircher, četrto sliko je po Weissenkircherjevi smrti naslikal 
Georg Abraham Peuchel. 

Oltarja v vzhodnih zaključkih stranskih ladij

Odstranitev oltarjev sv. Trojice in sv. Ane v vzhodnih zaključkih stranskih ladij ni 
bila več posledica purifikacijske vneme konservatorjev v času regotizacije cer-
kve, ampak ju je bilo potrebno odstraniti, da so pridobili prostor za nova oltarja, 
ki ju je podpirala predvsem Bratovščina Najsvetejšega Srca Jezusovega. Josef 
Pajek je leta 1897 zapisal, da ne dvomi, da bodo prebivalci Maribora postavili 
lepa oltarja Srcu Jezusovemu in Srcu Marijinemu ob petdeseti obletnici vlada-
nja cesarja Franca Jožefa.86 Naslednje leto sta bila nova oltarja res posvečena. 
Baročni oltar sv. Trojice je mogoče videti v ozadju Grausu pripisane fotografije 
severne stranske ladje. Oblika in ornamentika oltarnega nastavka kažeta, da je 
nastal v letih okoli 1700. Vanj sta vstavljeni dve sliki, Marijino kronanje in slika 
z neznanim motivom v atiki. Na ogredju klečita angela, manjša angela je vide-
ti tudi na vrhu atike. Na straneh in na vrhu je nastavek okrašen z akantovimi 
ornamenti. Slike Marijinega kronanja v zbirki Pokrajinskega muzeja Maribor ni 
bilo mogoče najti. Zato pa je v muzeju ohranjena slika sv. Ane z oltarja v zaključ-
ku južne stranske ladje. V muzejski dokumentaciji je zabeležena provenienca iz 
stolnice pri sliki sv. Ane z inventarno številko N. 1292, vendar sem mnenja, da 
je prišlo do napake in da iz stolnice izhaja slika sv. Ane z inventarno številko N. 

86 Pajek, Der Dom, 19.
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1293.87 Na sliki so upodobljeni sv. Ana, Marija, Dete, golob sv. Duha in Bog Oče. 
Jezus sedi na Marijinem kolenu, vendar se obrača k sv. Ani. Slika je vstavljena 
v širok pozlačen okvir, ki ga krasijo akantovi listi in biserni nizi. Oblika okvira 
se ujema z okvirom slike Marijinega kronanja v levi stranski ladji. Avtor slike ni 
znan, omembe vredno pa je, da je Rudolf Puff zapisal, da je ta slika delo ''slikarja, 
čigar čopič je upodobil Judito in Heroda v zakristiji poleg nekaj drugih slik v 
cerkvi''.88 

Kipi s stranskih oltarjev v Marijini cerkvi v Puščavi na Pohorju

Kakor je bilo že omenjeno, je Avguštin Stegenšek zapisal, da so nekatere kipe z 
opuščenih stranskih oltarjev oddali v cerkev sv. Marije v Puščavi na Pohorju in 
jih tam postavili na vrh nastavkov stranskih oltarjev, s katerih so zaradi staro-
sti odstranili izvirne atike.89 Vizualna podoba oltarnih nastavkov Rožnovenske 
Matere Božje in sv. Benedikta v Puščavi je zaradi odstranjenih atik močno okr-
njena, na nastavke postavljeni kipi pa prvotne tektonsko zasnovane kompo-
zicije oltarjev ne morejo nadomestiti. Kipi so postavljeni zelo visoko, zato jih 
komaj prepoznamo. Na levem stranskem oltarju stojijo skulpture Mojzesa, sv. 
Florjana, sv. Katarine, neznanega svetnika z mečem in sv. Caharije. Na desnem 
stranskem oltarju pa lahko vidimo skulpture sv. Jurija, sv. Frančiška Asiškega, 
sv. Barbare, sv. Tomaža Akvinskega in sv. Boštjana. Vsi kipi so izdelani iz lesa, 
belo polikromirani in delno pozlačeni. Vsi moški svetniki so približno enake 
velikosti, medtem ko sta svetnici občutno manjši. Vprašanje, ali kipi res izvirajo 
iz mariborske stolnice, se postavlja predvsem na podlagi dejstva, da se številni 
med njimi po obraznih potezah, oblikovanju oblačil in padcu draperije povsem 
ujemajo s kipi, ki že od vsega začetka stojijo na stranskih oltarjih v Puščavi. Ta 
učinek je sicer še poudarjen zaradi restavriranja, ki je vse kipe na oltarjih odelo z 
debelo plastjo podlage in bele polikromacije. Menim, da so bili kipi sv. Florjana, 
neznanega svetnika, sv. Jurija, sv. Boštjana, sv. Katarine in sv. Barbare izdelani za 
atike stranskih oltarjev v Puščavi. Iz stolnice bi lahko bili preneseni kipi Moj-
zesa, Caharije, sv. Frančiška Asiškega in sv. Tomaža Akvinskega. Bolj natančne 
opredelitve pa bodo mogoče šele ob ogledu skulptur od blizu in po odstranitvi 

87 Slika z inv. št. N. 1292 je označena kot delo mariborskega slikarja Mavricija Holzingerja. Domnevam, 
da mu je slika pripisana na podlagi signature. Originala žal nisem mogla videti, na fotografiji pa sig-
natura ni vidna. Za sliko z inv. št. N. 1293 je navedeno, da je v muzej prišla iz ''slovenske'' cerkve v 
Mariboru, torej iz cerkve sv. Alojzija. Cerkev sv. Alojzija je leta 1859 dobila nov veliki oltar, dva stranska 
oltarja in prižnico. Holzingerjeva slika sv. Ane bi lahko izvirala iz enega izmed stranskih oltarjev, ki so 
jih leta 1859 odstranili. Prim.: Vrišer, Baročno kiparstvo, 207 in 214. 

88 Puff, Maribor, 57. 
89 Stegenšek, ''Prenovljene cerkve'': 201.
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debelih plasti barvnih nanosov, ki bo razkrila poteze kiparskega dleta. Zaen-
krat smemo trditi, da figuri Mojzesa z desetimi zapovedmi v dvignjeni desnici 
in Caharije s kadilnico v prav tako dvignjeni levici sestavljata par in bi lahko 
izhajali iz istega oltarja. Enako velja za figuri sv. Frančiška Asiškega in sv. Toma-
ža Akvinskega, ki svoja atributa držita v dvignjenih rokah, medtem ko sta drži 
njunih teles v skladno zrcalnem položaju. Glede na velikost bi ti štirje kipi lahko 
izvirali z oltarjev, ki so stali ob slopih glavne ladje v stolnici.

Kipa Kristusa Salvatorja in Marije ali svetnice iz peščenjaka
v Pokrajinskem muzeju Maribor

Iz stolnice so v muzej prenesli tudi dva kipa iz peščenjaka.90 V času Stegenško-
vega popisa sta imela oba odbiti glavi. Moška figura je visoka 141 cm, ženska pa 
142 cm; njuna hrbtna dela nista obdelana. Moška figura predstavlja Kristusa, 
upodobljenega kot Salvator Mundi. Obraz ženske figure je mladosten, na glavi 
ima krono, v levici drži predmet, ki ni več prepoznaven, desnica je odlomljena 
pri ramenu. Bogato naguban plašč je pod vratom spet s sponko, na kateri je 
bila v reliefu izdelana upodobitev; tudi ta ni več prepoznavna. Atribut v njeni 
levici je bil večjih dimenzij, morda je bil to nekoč model cerkve ali Jezušček. 
Če je ženska figura pendant Kristusu, smemo sklepati, da gre za Marijo. Če pa 
sta bili obe skulpturi del neke večje skupine kipov, bi lahko predstavljala tudi 
eno izmed svetnic. Obe skulpturi sta bili izklesani v drugi polovici 17. stoletja. 
Njuno prvotno nahajališče v stolnici ni znano. Glede na material, iz katerega sta 
izklesani, bi bilo zelo nenavadno, da bi bili del oltarja, verjetneje je, da sta stali 
na podstavku ali konzoli. Glede na njune poškodbe bi bilo mogoče, da sta bili 
prvotno nameščeni na zunanjščini cerkve.

Ob koncu

Mariborska stolna in župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika je primer cerkve, ki 
je zaradi konservatorskih stališč v osemdesetih letih 19. stoletja izgubila večino 
svoje baročne oltarne opreme. Od trinajstih baročnih oltarjev, ki so bili v cerkvi 
ob prenosu škofijskega sedeža v Maribor leta 1859, so v stolnici ohranjeni samo 
še trije. Natančen pregled virov, fotografij in ohranjenih predmetov v drugih 
cerkvah in v Pokrajinskem muzeju Maribor pa pokaže, da je izgubljenega manj, 

90 Stegenšek, ''Lavantinski škofijski muzej'': 255–256, kipa navaja pod številkama 4 in 5; sedaj imata inv. 
št. N. 1572 in N. 1569.
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kakor bi sklepali na podlagi neskrbnega ravnanja z odstranjenimi oltarji, ki je 
opisano v literaturi. Izgubljene so vse oltarne kulise devetih odstranjenih stran-
skih oltarjev ter predela nekdanjega velikega oltarja. Ohranjene pa so naslovne 
slike šestih stranskih oltarjev, slika iz atike ter najmanj šest kipov, ki so nekdaj 
stali na stranskih oltarjih. Obliko in velikost odstranjenih oltarjev sv. Miklavža, 
sv. Mihaela in Rožnovenskega oltarja je mogoče rekonstruirati na podlagi ohra-
njenih naslovnih slik, kipov in primerjave z v cerkvi ohranjenim Florjanovim 
oltarjem. Obliko in velikost oltarjev sv. Trojice in sv. Ane je prav tako mogoče 
vizualno rekonstruirati s pomočjo Grausu pripisane fotografije ter ohranjenih 
slik. Najmanj podatkov imamo o oltarjih sv. Boštjana, sv. Roka, Srca Jezusovega 
in sv. Janeza Nepomuka, vendar lahko tudi njihovo podobo rekonstruiramo s 
pomočjo ohranjenih slik in analogije z oltarji ob slopih ptujske cerkve sv. Juri-
ja. Ohranjene slike in kipi omogočajo datacijo oltarjev, delno pa tudi sklepe o 
umetnikih, ki so jih izdelali. Baročni oltarji so nastajali postopoma od sredine 
17. stoletja do leta 1775. Najstarejši med njimi je bil veliki oltar, ki so ga mari-
borski meščani leta 1647 okrasili s svojim grbom. Po prenehanju epidemije 
kuge leta 1680 so meščani postavili oltarja kužnima patronoma sv. Roku in sv. 
Boštjanu ob slopih v ladji. Kmalu zatem, v devetdesetih letih 17. stoletja, je cer-
kev dobila oltarja ob slavoloku in oltarja v stranskih ladjah. Od naročnikov teh 
štirih oltarjev je znan samo mlinarski ceh. Slike zanje sta prispevala graški sli-
kar Hans Adam Weissenkircher in po njegovi smrti Georg Abraham Peuchl. Pri 
kiparski opremi teh štirih oltarjev pa so se naročniki očitno zadovoljili z mari-
borskim kiparjem Francem Krištofom Reissem. V začetku 18. stoletja je cerkev 
dobila oltarja sv. Trojice in sv. Ane v zaključkih stranskih ladij. Vsaj eno sliko 
zanju je naslikal Mavricij Holzinger. Mariborski kipar Franc Jožef Reiss je okoli 
1715 izdelal oltar sv. Frančiška Ksaverja v pravkar zgrajeni južni kapeli. Šele leta 
1775 pa je bil postavljen najmlajši od baročnih oltarjev, oltar sv. Križa v severni 
kapeli. Odlične skulpture Marije, Janeza Evangelista in angelov na tem oltarju 
sodijo med najboljša dela kiparja Jožefa Holzingerja.

Iz doslej znanih in ugotovljenih podatkov o mojstrih, ki so sodelovali pri 
opremljanju cerkve, sklepamo, da so naročniki oltarnih nastavkov v obdobju 
baroka najemali predvsem domače slikarje in kiparje ter nekaj slikarjev iz dežel-
ne prestolnice. V času regotizacije pa je bilo prav nasprotno, skoraj vsa slikarska 
in kiparska dela so izvedli graški mojstri. V izbiri graških mojstrov lahko vidi-
mo velikopoteznost naročnikov in njihovo željo, da bi cerkvi v skladu z njenim 
višjim statusom zagotovili primernejšo opremo. Primerjava med odstranjeno 
baročno in novogotsko opremo pa pokaže, da jim namera ni uspela.
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Polona Vidmar

THE BAROQUE ALTARS OF MARIBOR CATHEDRAL 
ON 4 SEPTEMBER 1859 – AN ATTEMPT AT RECONSTRUCTION 

SUMMARY

The transfer of the diocese seat from St. Andra to Maribor, among other things, 
significantly influenced the architecture and furnishings of the former St. John 
the Baptist Church in the city. Before this festive occasion, the church and its fur-
nishings were completely restored; the new furnishings were characteristic of 
the neo-Gothic style. On 4 September 1859, the bishop Anton Martin Slomšek 
entered the church building, which was still entirely Baroque in character. The 
question of demolishing the church and rebuilding, or alternatively, regothisa-
tion, first surfaced in 1883 when the state of the building began to cause con-
cern. In 1885 the church was closed for divine service and restored ''in accor-
dance with style'', which means that regothisation was performed according 
to the recommendations of the Central Committee for the Research and Pres-
ervation of Cultural and Historical Monuments. ''The restoration'' was much 
more extensive than was actually necessary to preserve the church. In order to 
obtain more space and a better overview in the interior, all the altars next to 
the columns were removed as well as the altar screen of the high altar reaching 
the arch. The Maribor St. John the Baptist Cathedral and Parish Church is an 
example of a church which lost most of its baroque altar screens in the 1880s as 
a result of period views on conservation. Of the thirteen baroque altars which 
were in the church when the seat of the diocese was transferred to Maribor in 
1859, only three have been preserved in the cathedral. A thorough examina-
tion of the sources, photographs and preserved objects in other churches and 
in Maribor Regional Museum reveals that fewer objects were lost as a result of 
careless handling than indicated by the relevant written sources. All the altar 
screens of the nine removed side altars and the predella of the former high 
altar are lost. The high altar, which apart from the predella is also missing two 
altar paintings and a sculpture of St. Michael in the Crown, now stands in the 
Holy Cross Church in Heiligenkreuz in Austrian Styria. The altarpieces of the six 
side altars, at least one painting from the top section of the removed side altar, 
and at least six statues which stood on the side altars have been preserved. The 
shape and size of the removed altars of St. Nicholas, St. Michael and the Rosary 
altars can be reconstructed on the basis of the preserved altarpieces, statues 
and comparison with the altar of St. Florian preserved in the church. The shape 
and size of the removed altars of the Holy Trinity and St. Ann can also be visually 
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reconstructed by means of a photograph attributed to Graus, and preserved 
paintings. The least information is available on the altars of St. Sebastian, St. 
Roch, Sacred Heart of Jesus and St. John of Nepomuk; however, we are guided 
in reconstructing their appearance by the preserved paintings and the altars 
next to the columns in the Church of St. George in Ptuj. These preserved paint-
ings and statues allow us to determine the chronology of the altars and further-
more, attempt to identify the artists who made them. The baroque altars were 
erected sometime between the middle of the 17th century and 1775. The old-
est among them was the high altar, which the townspeople of Maribor embel-
lished with the coat-of-arms of the city. In 1680, after the plague epidemic sub-
sided, the inhabitants of the city set up altars for the patrons of the plague, St. 
Roch and St. Sebastian, next to the columns in the nave. Soon afterwards, in the 
1690s, the church received the altars next to the triumphal arch and the altars 
in the lateral naves. Only the guild of millers has been identified so far as one of 
the commissioners of these four altars, while the the authors of the altar paint-
ings are known to be Hans Adam Weissenkircher, a Graz painter, and, after his 
death, Georg Abraham Peuchl. The commissioners hired the Maribor sculptor 
Franz Christoph Reiss to make the sculptures for these four altars. Around 1700 
the church received the altars of the Holy Trinity and St. Ann, situated at the 
bottom of the lateral naves, while in approximately 1715, the Maribor sculptor 
Franz Joseph Reiss made the altar of St. Francis Xavier in the newly built south 
chapel. No earlier than 1775, the youngest of the baroque altars, the altar of 
the Holy Cross, was erected in the north chapel. The magnificent sculptures 
of Mary, John the Evangelist and the angels on this altar are some of the finest 
works of the sculptor Joseph Holzinger. Research so far suggests that the com-
missioners hired above all local painters and sculptors, apart from some paint-
ers from the capital of the province (Graz), to make some of the altar screens. 
In the period of regothisation, the opposite held true: almost all of the paint-
ings and sculptures were made by masters from Graz. 
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1.01 Izvirni znanstveni članek

Dialektizmi v delu 
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(Tri pridige o jeziku)
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Razprava prikazuje fonološko in morfološko podobo srednještajerskega ponko-
vskega narečja ter dialektizme v Slomškovem delu Tri pridige o jeziku na gla-
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Ključne besede: 
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0 Anton Martin Slomšek se je rodil in odraščal na Ponikvi, torej je bil njegov prvi 
materni jezik govor domačega kraja. Težko je presoditi, koliko je narečni razvoj v 
zadnjih dvesto letih spremenil glasoslovno, oblikoslovno, besedotvorno in izra-
zijsko podobo ponkovskega govora. Možen je zapis narečja danes in možna je 
le primerjava narečne podobe s tistimi dialektizmi v Treh pridigah o jeziku,1 ki 
neposredno kažejo na Slomškov srednještajerski jezikovni izvor.2

1 Ponkovsko narečje spada v srednjo štajerščino, za katero so značilni naslednji 
pojavi:

•	 izguba intonacijskega nasprotja med rastočimi in padajočimi zlogi, 
naglas je danes le jakostni;

•	 narečje je izgubilo kolikostno nasprotje; kratko naglašeni samoglasniki so 
se podaljšali, dolgi pa diftongirali in tako se je vzpostavilo novo naspro-
tje: enoglasnik proti dvoglasniku;

•	 dolge samoglasnike je zajela težnja po diftongiranju, diftongično se 

1 Anton Martin Slomšek, Tri pridige o jeziku, pripravil Jože Faganel (Celje, 2001). 
2 Zinka Zorko, Haloško narečje in druge dialektološke študije (Maribor, 1989).

Slomškova rojstna hiša v Unišah pri Ponikvi (Pokrajinski arhiv Maribor, Fototeka, inv. 1061)
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izgovarjajo tudi visoka i in u ter nizki a;
•	 v naglasnem razvoju spada narečje k južnoštajerskim, saj je večinoma 

ohranilo dolge končno naglašene zloge v tipu meso ÷ mesáu, umaknilo pa 
je naglas na polglasnik v tipu m|glà míegla; tudi mešani naglasni tip v pre-
gibanju samostalnika po vzorcu mož, možá, možjé, kostí, kostéh je ohra-
njen;

•	 tako imenovana moderna vokalna redukcija se kaže v izgubljanju konč-
nega -i v nedoločniku, v velelniku, v deležniku na -l v množini za moški 
spol, reducira se končni -o v moškem deležniku v ednini: je ráik ←× je 
rekel ÷ je ráiko, je húot ←× hodil ÷ húodo; reducira se tudi končni -o v 
oblikah za srednji spol, zato se samostalniki srednjega spola izenačujejo 
s samostalniki moškega spola; pojavlja pa se splošno razširjena femini-
zacija nevter v množini pod vplivom množinskih samostalnikov tipa 
pljuča ÷ plóuče.

1.1 Fonološki sestav
1.1.1 Naglašeni samoglasniki

  í              ú
     ie [ié]        úo [uó]
       éi        óu
                     é#                          Ô             

    e±é             o±á 
             ái           áu + ár

                       á

Nenaglašeni samoglasniki so i u e o a in ar. Izvor naglašenih samoglasnikov:3 

í ←× iz kratko naglašenega i v zadnjem zlogu: tíč, sít, nít; za m, n, r, se i diftongira 
v ié: miéš, niéč, riét; 
ú ←× iz kratko naglašenega u v zadnjem zlogu: krúh, kúp, tú; ob zvočnikih se ú 
diftongira v uó: tuóle, juóžna (po naglasnem umiku); 
íe ←× iz umično naglašenega e: žíena, tíeta, číelo, ríekla; iz prednaglasnega e po 
mlajšem naglasnem umiku: šíerok, zíelen; iz kratko naglašenega in umično nagla-
šenega polglasnika: píes, tíeš, stíeber, míegla; iz kratko naglašenega e in novoaku-
tiranega e: díet, síem, kmíet;

3 Ostrivec nad samoglasnikom pomeni mesto naglasa in hkrati tudi dolžino, pika pod samoglasnikom 
pomeni ožino, e in o sta ozka tudi v diftongih éi, óu, íe, úo, zato je pika iz tehničnih razlogov v tekstu 
opuščena; v drsečih diftongih eé in oá sta e in o široka; iz tehničnih razlogov je opuščen tudi polkrožec 
pod i in u v dvoglasnikih: ai, au, ei, ou; ø in Ñ sta zlogotvorna, h je nezveneči pripornik.
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úo ×← iz umično naglašenega o: kúoza, gúora; iz novoakutiranega o v zadnjem 
zlogu: škúof, kúoš;
éi ←× iz stalno dolgega i: zéima, péišem, zéit; 
óu ×← iz stalno dolgega u: lóuč, sóuha, króuha;
é#← × za tuji e: hé#cat se, odvé#tnik; jé#s ×← jàz;
Ô  × iz stalno dolgega Ø: klÔp, golÔp, pÔt; gÔba, kÔča;
ea£é × iz dolgega polglasnika in dolgega nosnega Æ: dea£én, vea£és, mea£±éša,  
potea£±égne, glea£±édam, pea£±étek, imea£é; 
oa£±á × iz dolgega a: koa£±ása, broa£±ta, dvo±a£á; 
ái × iz dolgega jata; mláiko, sváiča; iz staroakutiranega jata: stráiha, bráiza; iz dol-
gega etimološkega e: láit, páič;
áu × iz dolgega etimološkega o: báuk, náuč, mesáu, takáu; iz novoakutiranega 
o: váula, práusim; iz dolgega zlogotvornega ł: váuk, táučem,váuna, páun; iz a in 
o ob istozložnem v: práu, dáu, áuca;
á ×← iz kratkonaglašenega a: brát, nás; 
ar ×← iz samoglasniškega r: smárt, tárt, várt.
Pri nenaglašenih samoglasnikih opažamo redke primere akanja: damáu, 
klabóuk ter ukanja: krumpéirn, buleén. Tudi n, m, l so v nenaglašenem 
položaju zlogotvorni: váugØ, gárØca, proázÑki. Popolna samoglasniška 
redukcija se pojavlja v soseščini zvočnikov: gáurca, žvoát, dáuč, pjoánc. 
Izginja končni -i: púojd, p|r brát, pa tudi -o × ←|l: sÑ páik, ráik, préiš; -o 
pri samostalnikih srednjega spola: gnáist, šéil.

1.1.2 Soglasniki
Zvočniki v, j, m, n, r, l so nastali iz enakih glasov v izhodiščnem sistemu, 
poleg tega pa še: v je zobnoustnični fonem, ki se na koncu zloga ali besede 
premenjuje v -ú; v se pojavlja tudi kot proteza pred o in u, v vzglasju se u 
razvije v v; pred nezvenečimi nezvočniki se v v vzglasju premenjuje v f: 
véino, vúoda; práú; vúoče, vúotrok, vóura; vmráit, vméiti; fpéisat;
– palatalni n' se razvije v nazalni µ: µéiva, lóukµa, gospodéiµa;
– palatalni l' izgubi palatalnost; záile, kroál;
– parazitski j:  vúojster, dúojsti;
– sekundarni sklop tl, dl se disimilira v l: so jáili, fkroáli. 
Nezvočniki so takšni kot v knjižnem jeziku: zveneči nezvočniki na koncu bese-
de ali zloga izgubljajo zven. Najpogostejše premene:
– sč  ÷  š: péiše, gÔša, kláiše,
–  tj ÷ k: tráiki,
–  tl ÷  kl: knoálo, puokø,
–  dn ÷ gn: gnoár, opáugne.
Skupini čre-, žre- sta dobro ohranjeni: žríebø, žríebec, čráis, čráišja.
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1.2 Oblikoslovne značilnosti
1.2.1 Sklanjatveni vzorci samostalniških sklanjatev
Samostalniki moškega spola:
ed.  párst-ø-a-(i)- ø -(i)-om.
dv.  párst-a-ou-om-a-ah-am(i)
mn. párst-i-ou-om-e-ah-am(i)
Prevladuje nepremični naglasni tip; premični se pojavlja v primerih tipa: člúovek 
člováika, jéezik, jezéika; odpravljen je končniški naglasni tip: stíeber stíebra; mešani 
naglasni tip: báuk bogoá; naglašena končnica v tipu ludjái je ohranjena.
Samostalniki, ki se končujejo na -e, -o ali -a, podaljšujejo osnovo z -et: Stoánko 
Stoánketa, Méiha Méiheta.
Samostalniki ženskega spola s končnico -a:
ed.   léip-a-e-(i)-o-(i)-o
dv.   léip-e-ø-am-e-ah-am(i)
mn.   léip-e-ø-am-e-ah-am(i)
Po tem vzorcu se sklanjajo tudi samostalniki na -ev: targátva. V množini so ženske-
ga spola: vóuste, plóuče, vroáte; vóuhe; párse, drúože. V dvojini se pojavljajo mno-
žinske oblike.
Druga ženska sklanjatev se ne loči od knjižne, le v mešanem naglasnem tipu je 
ohranjena štajerska končnica orodnika ednine -oj: za pečjój.
Samostalniki srednjega spola imajo svojo sklanjatev le v ednini, vendar so samo-
stalniki feminizirani tudi že v ednini: vóuha, jájca. Tako se npr. samostalnik 
mesto sklanja takole:
ed.   máist-o-a-i-o-i-om
dv.   máist-e-ø-om-e-ah-ami
mn.   máist-e-ø-om-e-ah-ami.
Samostalniki, ki podaljšujejo osnove s -t-, -n-, -s-, v dvojini in množini postaja-
jo moškega spola in se sklanjajo po 1. moški sklanjatvi: dreváisi, sáimeni, tíeleti/
teleéti.

1.2.2 Pridevniška sklanjatev
ed.   láip-ø/-o-ga-mu-I/R-em-im
dv.   láip -a-ih-im-a-ih-im
mn.   láip -i-ih-im-e-ih-im
Sklanjatev pridevnikov ženskega spola je enaka kot v knjižnem jeziku.

1.2.3 Pregibanje zaimkov
Osebni zaimki jés, téi, áun, méidva, véidva, áunadvoá, méi, véi, áuni se sklanjajo kot 
v knjižnem jeziku, orodniške oblike so z meéno, s táubo; v rodilniku in tožilniku za 
3. moško osebo ednine je znana oblika ja × njega. Vprašalna zaimka sta dáu in koá; 
poleg koá se pojavlja že v imenovalniku kúoga, v mestniku in orodniku pa čáim.



Z. Zorko: Dialektizmi v delu Antona Martina Slomška ...

614

1.2.4 Glagolska spregatev je priponska; dáilam-aš-a, -ama-ata-ata, -amo-ate-
ajo; brezpriponsko spregatev imajo glagoli; jáista, jáiste; váista váiste, sta, pri-
ponsko pa: bóta bóte, doáta doáte.

2 
Izbrana tri besedila sodijo med verske govore, tj. v govorno vrsto, ki se je z uvel-
javitvijo krščanstva po rojstvu zahodnega retoričnega izročila pridružila trem 
antičnim govornim vrstam (pohvalnemu, političnemu in sodnemu govoru) in 
do razvoja evropskih univerz postala najbolj množična in prevladujoča govorna 
vrsta sploh. Slovensko izročilo jih poimenuje z izrazom pridiga. Do izuma tiska 
v 15. stoletju živi pridiga kot najodmevnejši množični medij, ki se najhitreje pri-
lagaja medijskim ciljem. Med drugim zamenja elitne /…/ nadjezike, tj. kulturnoz-
godovinsko in državnopolitično uveljavljene jezike, z neuveljavljenimi ali celo 
barbarskimi. S privzemanjem teh jezikov začenja govorniška raba te anonimne 
jezike oblikovati za nadvsakdanjo rabo in jih s tem kultivirati /…/ Za sloven-
ske razmere bi kot mejnika za obdobje prevlade oralne literature lahko šteli na 
eni strani Brižinske spomenike, ko se začenja vzpon slovenske pridige v vlogi 
množičnega medija, in Slomškovo pridižno dejavnost, ki /…/ praktično zaključi 
bogato slovensko zgodovino predominacije govora za množičnega naslovnika 
/…/ Anton Martin Slomšek, sam najpomembnejši govornik 19. stoletja, namreč 
omogoči natisnjeni knjigi funkcijo množičnega medija na Slovenskem.4 

V knjigi so zbrane Slomškove tri pridige, ki sodijo v čas od leta 1825 do 
1841. V prvi (1828) Slomšek poučuje vernike na novem službenem mestu, 
na Bizeljskem, o krščanskem  govorjenju, o jeziku kot nosilcu resnice. V času 
župnikovanja v Vuzenici (1841) v pridigi razmišlja o govorjenju kot viru dobrih 
dejanj in o govorjenju kot viru zlih posledic, torej o moralni razsežnosti govor-
jenega jezika. Tretja pridiga, govorjena v Notburgu leta 1838, utemeljuje narav-
ni jezik, materni slovenski jezik kot vrednoto v življenju.

V razpravi sta upoštevana tako diplomatični kot kritični prepis.

2.1 Dialektizmi v 1. pridigi: Za krščansko govorjenje
Samoglasniški sestav v pridigi je enoglasniški. Za dolgi in za novoakutirani pol-
glasnik piše Slomšek praviloma narečni e: čest, den denašni, za menó, mešnik, 
pomekni se, vsakdenji, za danes piše po osrednjih narečjih dones.

4 Jože Faganel, "Uvod", v: Anton Martin Slomšek, Tri pridige o jeziku, pripravil Jože Faganel (Celje, 
2001), 6. 
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Samoglasniški upad se kaže v ekanju: kader, vender, de 'da'; ikanju: vsih, sim 
'sem'; ukanju: na unimu, sturi. Največkrat se reducira samoglasnik i: al, blo, 
kolko, mladenči, množce, palca, per, paste, pridga, revšna, sromak, tolko, 
vidmo; onemevajo tudi o: oznanvati; u: golfa; e: djanje.

Med soglasniškimi premenami so najpogostejše: 
•	 lj- > l: ljubleni, kralestvo, pobolšanje, prijatel, pelata, radovolno, ubogli-

vost, živlenje;
•	 nj- > n: opomina, ogen;
•	 samoglasniški r je zapisan z e pred r: per, skerb;
•	 šč > š: pušava;
•	 proteza v- : vučen, vučenik, vučil, razvujzdan, vupanje;
•	 proteza j- : tijisti 'taisti';
•	 drugotni j pred s: ojstro, preojster.
•	 Oblikospreminjevalne in oblikotvorne značilnosti:
•	 Samostalniki moškega spola: 
•	 v rodilniku ednine je možna tudi končnica -ú: stanú svetloba;
•	 v rodilniku množine ni preglasa: vsih pastirjov;
•	 v orodniku množine je končnica -ami: med vsemi stanovami 'stani', v 

dajalniku pa -am: Apostelam in Judam;
•	 v imenovalniku množine je znana tudi končnica -je: možje.
•	 Samostalniki srednjega spola se v množini vežejo s prilastkom v žen-

skem spolu: vaše dobre dela.

V pridevniški sklanjatvi ima rodilnik moškega in srednjega spola končnico 
-iga, mestnik pa dajalniško -emu/-imu; od svetliga cesarja, tiga revniga, celiga 
sveta vižar, duhovskiga stana, lastniga živlenja, luč živiga vupanja, potrebniga 
navka; k nebeškimu veselju, enimu, vsakimu pravičnimu, na le timu svetemu 
mestu.

Pri stopnjevanju je v presežniku oblika nar-: v narnevarnejši starosti,  
narvečo bogastvo; primernik veči in vekši.

Glagolski nedoločnik je lahko dolg ali kratek: klicat je dolžnost; zakrivati 
hočejo; prevzdignati (štaj. prip.), terpet nadloge; na križu vmret; ne smeje se gle-
dat, pojavlja se deležje: rekoč, dopolnivši svoje dolžnosti.

Prihodnjik od biti ima daljšo osnovo: bodem govoril.
Pri prislovih so opazne oblike: pervokrat, tok 'tako', telko, kelko, bel 'bolj', na 

pervo 'najprej'.
Pogosta sta veznika ino in ako.

2.2 Dialektizmi v 2. pridigi: Jezik je vir dobrega in zla (1841)
V drugi pridigi, ki je nastala 1841 v času Slomškovega župnikovanja v Vuzenici, 
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razmišlja o dveh razsežnostih človekove sposobnosti, da se z jezikom kot govo-
rilnim organom lahko izraža z govorom: o govorjenju kot viru dobrih dejanj 
in o govorjenju kot viru zlih posledic, torej o moralni razsežnosti govorjenega 
jezika.
V razpravi sta upoštevana tako diplomatični kot kritični prepis.
Samoglasniški sestav:
Za dolgi in za novoakutirani polglasnik je praviloma zapisan e: božje česti, česti-
tno življenje, den denašni, leganje, lehko, k meši, cele vesi; za 'danes' je zapisano 
tudi dones.
Samoglasniški upad:
onemeva i: palca, pridgar, škodlive vejce;
onemeva o: besedvanje, godvanje, obrekvavc, povzdigvati;
onemeva polglasnik: besedlivc, obrekvavc, zadovoln; 
samoglasniški r na začetku besede je zapisan kot ar: arjove.
Soglasniške premene:
-lj- > -l-: hvaleno, opravlanje, prijatlu, zemlo, v živlenju;
-nj- > -n-, -jn-: bližniga, ogna; sedajni;
-šč- > -š-: češeno, jiše 'išče';
proteza v-: obvupamo, nevumna, vuste;
proteza j-: jiskra, jiše, tajisti;
drugotni j: ojstro;
pisava z v namesto z u: prevbogi, vboščeki, vpira se, vsmili;
samoglasniški r je zapisan kot er: berzda.
Oblikospreminjevalne in oblikotvorne značilnosti:
V samostalniških sklanjatvah:

•	 v mestniku ednine moškega in srednjega spola se pojavlja tudi končni-
ca -i: na svetimu nebi, po celim keršanstvi, na temu ljubimu sveti, se po 
vetri tiga sveta obračaš;

•	 v orodniku ednine in dajalniku množine se pojavi končnica -am: z jezi-
kam; vsim svojim otrokam;

•	 prilastek ob samostalniku srednjega spola v množini je v ženskem 
spolu: mrtve trupla, nedolžne serca.

Pridevniška sklanjatev:
•	 v rodilniku, dajalniku in mestniku ednine moškega spola je končnica 

-iga, -imu: tiga sveta, proti taistimu kraju, na svetimu nebi;
•	 v orodniku ednine ženskega spola se pojavlja oblika z -oj: zgorečoj 

smolo;
•	 stopnjevanje: primernik z -ej: dražej, strašnej nadloge; presežnik: nar 

imenitnej, vašo nar lepšo bogastvo.
Glagolska spregatev je enaka knjižni; nedoločnik je lahko tudi kratek: duše 
izveličat, spravit, zamerit; pripona -na- je štajerska: je povernal, je zinal.
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Značilni prislovi so: ložej 'laže', drugači, opazno besedje: molijo 'tiščijo', brumno, 
hudojezičnik, štrafati, galge 'vislice', klafarske besede, molenje 'molitev', naprej-
postavljeni 'voditelji', jezero 'tisoč'.

2. 3 Dialektizmi v 3. pridigi: Svoj jezik je treba spoštovati. (Dolžnost svoj jezik 
spoštovati. Pridga povedana v Možburzi na Koroškem na binkoštni ponedelik 
1838)
A. M. Slomšek se je v tej pridigi približal osrednjemu slovenskemu knjižnemu 
jeziku, zlasti v vokalizmu. Tako je za dolgi polglasnik zapisan večinoma a: čast, 
maša, lehko pa z e. Samoglasniški upad: onemevanje i-ja: zberalše, pjanc, e-ja: 
clo, a-ja: bi morlo sram biti; e-ja: lutrani. Preglasa o v e za c, j, č, ž, š Slomšek ne 
zapisuje: možov, ribičov, Slovencov.
Soglasniške premene so pogostejše:
-lj- > -l-: nedelo, pošle, zakople;
-nj- > -n-, -jn-: vunajna tema;
-šč- > -š-: v keršanski veri, odrašeni, pušava, pišale 'piščali', zberalše;
v- kot proteza: vučena moža, voglje;
j- kot proteza: jigraje;
samoglasniški r > er: červič, žvergoli.

Oblikospreminjevalne in oblikotvorne značilnosti
V sklanjatvah samostalnikov so opazne končnice:

•	 v mestniku ednine moškega in srednjega spola je lahko končnica -i: v 
zelenim germi, po sveti, v slovenskim jeziki, v govorjenji;

•	 v orodniku ednine in dajalniku množine moškega in srednjega spola se 
pojavlja tudi končnica -am: z jezikam, za gospodam Jezusam, s svetim 
Duham; apostelnam, Grekam, Latincam.

V pridevniški sklanjatvi moškega in srednjega spola v ednini so končnice:
-iga, -imu, -im, -im: od sončniga izhoda, vsigamogočniga, nebeškiga očeta, 
grškiga cesarja, tistiga grškiga jezika, h katerimu, po svojim jeziki, v slovenskim 
jeziki, na Koroškim, z svetim Duham.
Stopnjevanje pridevnikov:
primernik: lohkej (prislov); presežnik: nar lepši, narveči, nar dražji, nar imeni-
tnej, nar potrebnej, nar ljubši, v nar srečnejim deli sveta. Za starši se uporablja 
beseda starejši.
Glagol: za 'bodo' je oblika bojo; za govoriti se uporablja koroško marnvati – slo-
venjo marnvajo, marn 'govor', so se žebrati vučili (koroško).
Prislovi: karte 'nikar', more biti 'morda', enbart (koroško 'krat'), dostibart (kor.) 
slovenjo marnvajo.
Opazno besedje: brater, tavžent, starejši 'starši', trep, trepast. 
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3 Dodatek

V dodatku je zapisanih nekaj Slomškovih misli o jezikovni in narodnostni zave-
sti. Leto 2009 je v naši škofiji posvečeno stopetdesetletnici Slomškovega pre-
nosa sedeža lavantinske škofije iz Št. Andraža na Koroškem v Maribor. Anton 
Martin Slomšek je bil namreč leta 1846 imenovan za lavantinskega knezoškofa, 
s prenosom sedeža škofije v Maribor pa je rešil številne Slovence med Dravo in 
Muro. Rodil se je 21. novembra 1800 na Ponikvi pri Grobelnem – na kmečkem 
posestvu Slom. Farni kaplan Jakob Prašnikar ga je pripravil za vstop najprej v 
nemško in nato latinsko šolo v Celju, kjer je končal šest razredov gimnazije. Po 
liceju v Ljubljani, kjer se je srečal s Francetom Prešernom, po šolanju v Senju in 
Celovcu, je vstopil v celovško bogoslovje in 1825 postal kaplan na Bizeljskem, 
leta 1838 pa nadžupnik, dekan in šolski nadzornik v Vuzenici, kjer je napisal 
znameniti učbenik Blaže in Nežica v nedeljski šoli. Leta 1851 je ustanovil v 
Celovcu Mohorjevo družbo. Pisal je pesmi, zapisal številne pregovore in reke, 
objavil verske nagovore – pridige zlasti v zborniku Drobtinice. Umrl je v Mari-
boru 24 septembra 1862.

Veliko se najde nehvaležnih trepastih Slovencov, ki rajši Nemško imajo, ino se 
svojiga maternega jezika clo sramujejo, ino ne pomislijo, da je grešno se svojiga 
jezika sramovati, ga zatajiti, in clo pozabiti.

Naš imeniten slovenji jezik se ne marnje samo po Koroškim /…/; ni ga jezika na 
sveti, ki bi ga tak po širokim marnvali, kakor jezik slovenji. Pojdi za jugom do 
morja, najšal boš po Hrvoškim, Dalmatinskim ljudi, ki slovenjo govorijo, kakor ti. 
Prehodi Vogersko, Pemsko, Polsko ino Moravsko deželo, povsod boš najdel svojo 
slovensko žlahto.

Kdor svoj matern jezik zaverže, ter ga pozabi in zapusti, je zmedenimu pjancu 
podoben, ki zlato v prah potepta, ino ne vé, koliko škodo si dela /…/

Materni jezik je nar dražji dota /…/ Kdor svoj matern slovenski jezik pozabi, malo-
pridno svoj talent zakople. Oj ljubi, lep ino pošten, slovenski materni jezik, s kat-
erim sim pervič svojo ljubeznivo mamo ino dobriga ateja klical, v katerim so me 
moja mati učili Boga spoznati, v slovenjim jeziki do svoje posledne ure Boga nar 
rajši hvaliti; ino želim, naj tudi moja posledna beseda slovenja bo.

Kar je za truplo oblačilo, to je duhu jezik ino beseda. Kolikor jezikov kdor marn-
vati zna, tolikor človekov velja. Rojen Slovenc, ki svoj narod zataji, je podoben pri-
greti jedi, ki nobenimu zdrava ni, ino je kakor preoblečen vran od vsih zaničvan.
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Ne bodi vas sram, de ste Slovenci; to naj bo naša čast /…/ Slaba navada Slovencov 
je, da se svojiga rodu in jezika sramujejo, in še marnvati po slovenje nočejo, ako 
jih v maternim jeziki ogovorim. O karte tega! Ljubite svoj rod, spoštujte svoj jezik.

Najbolj znan je Slomškov nagovor:

Vrli Slovenci! Ne pozabite, da ste sinovi matere Slave; naj vam bo drago mater-
insko blago: sveta vera in pa materina beseda! Prava vera vam bodi luč, materin 
jezik vam bodi ključ do zveličavne omike.

Slomškove misli o domovini:

Spomin na zibel otroških dni, na ljubljeno domačijo nam je milo tolažilo na 
potu življenja našega in ljubezen do svojega naroda more in mora biti eden 
najdragocenejših biserov v čednostnem vencu vsakega moža.

Tista dežela, v kateri je kdo bil rojen ali izrejen ali v kateri stanovitno prebiva, se 
imenuje rojstna ali domača dežela, domovina, očestvo ali očevina.

Kdor svojo domovino ljudi, ji iz srca vse želi, kar je zanjo dobrega in koristnega.

Tvoja domovina je ljuba materna dežela, prenesli kraj, kjer je tvoja zibika stala, 
kjer si dete prve rožice trgal in mladenič metulje prvikrat lovil. /…/ Pomagaj svo-
jemu kraju, v katerem si doma, da bo lepši in lepši prebivališče prove sreče.
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Zinka Zorko 

DIALECTICAL EXPRESSIONS IN THE WORKS 
BY ANTON MARTIN SLOMŠEK
(Tri pridige o jeziku – Three Sermons on Language)

SUMMARY

The first part of the treatise concentrates on the phonemic and morphological 
features of the present day Ponikva Middle Styria dialect. There follows the lin-
guistic analysis of the Slomšek’s three sermons on language. In the case of the 
first two the diplomatic transcript is being analysed and in the case of the third 
one the critical transcript is subject to analysis. 

In the first sermon entitled Za krščansko govorjenje (For the Christian Spe-
ech) the monophthong vowels are represented. The only deviation from the 
then norm is the Styrian allophone e for a long and newly acute reduced vowel: 
čest, den, mešnik. The typical vowel reduction includes: vowel reduction to e: 
de, kader, vender; vowel reduction to i: vsih, sim; vowel reduction to u: unimu, 
sturi. The non-stressed i is disappearing: al, blo, kolko, množce, per for 'pri', 
vidmo; the vowels becoming silent are: o – oznanvati; u – golfa 'goljufa', e – 
djanje. The frequent consonant changes are: lj > l: ljubleni, živlenje; nj > n: ogen; 
šč > š: pušava; there appear the prostheses v and j: vučen, vupanje, ti jisti; the 
secondary j is written before -s-: ojstro. The vowel r is written as -er. The typical 
morphological changes are: the endings: the plural endings –am, -ah, -ami for 
all genders; the disappearing of the mutation o > e behind c, j, č, ž, š: pastirjov; 
the plural nominative case ending for nouns of the neutral gender is –a, but 
they tend to be treated as nouns of the feminine gender or, when -t, -s-, -n- are 
added in the ending as nouns of the masculine gender. The masculine adjective 
ending in the singular genitive case is -iga, the form nar- prevails in the adjecti-
ve comparison: narvečo bogastvo. Participles (deležja) are present among verb 
forms: rekoč, dopolnivši. The cumulative conjunction is ino.

In the second sermon Jezik je vir dobrega in zla (Language is the Root of 
Good and Evil) the Styrian linguistic phonological and morphological traits 
are similar: the reduced vowel is usually written as e: čest, den, lehko, meša; the 
vowel reduction of: i: palca, of o: besedvanje, of schwa: besedlivc, the vowel r at 
the beginning of the word is written as ar: arjove. The consonant changes are 
present as well: lj > l – zemlo; nj > -n-, -jn-: bližniga, sedajni; šč > š: jiše; the pros-
theses v- and j-: vuste, jiskra. In the locative case of singular masculine nouns 
the Styrian ending -i is written as well. In the genitive and dative case of the 
adjective declension the endings are: -iga and -imu. In the basic form of the 
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verb infinitive the suffix -na- appears and replaces -ni-: je povernal. The fol-
lowing words stand out: brumno, hudojezičnik, štrafati, galge ‘gallows’, jezero 
'thousand'.

The title of the third sermon is Svoj jezik je treba spoštovati (Mother Tongue 
Needs to be Respected). The importance of this sermon lies in its intention 
to raise national awareness. The Styrian linguistic peculiarities resemble the 
peculiarities in the first two sermons, but there are some differences: the long 
reduced vowel is mostly written as a: čast, maša. This is typical of the spoken 
language in the Carinthia Podjuna dialect. The instrumental case of singular 
masculine nouns often ends in -am: z duham. Among the adverbs there are the 
Carinthian ones: karte 'on no account', enbart; the Carinthian expressions: slov-
enjo marnvati, žebrati 'pray', brater, tavžent, trep.
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1.01 Izvirni znanstveni članek

Slogovne in besedoslovne načilnosti 
Slomškovih Pastirskih pisem

Irena Orel
Dr., izredna profesorica 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko 
Katedra za zgodovino slovenskega jezika in dialektologijo 

Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana
e-mail: irena.orel@ff.uni-lj.si

Izvleček:
V prispevku bo s stilističnega in leksikalnega stališča obravnavana posebna 
vrsta besedil, 36 tematsko raznovrstnih pastirskih pisem, ki jih je Slomšek kot 
škof namenil vernikom in duhovščini od nastopa škofovske službe l. 1846. do 
svoje smrti l. 1862. Predstavljene bodo tipične retorične prvine avtorskega slo-
ga, besediloslovne in skladenjske značilnosti za vzpostavljanje stika z bralci 
(pozdravne, ogovorne, sklepne, navezovalne prvine), izražanje vzgojno pouč-
ne vsebine, (medbesedilno) prepričevanje in dokazovanje, retorično uglajeva-
nje (antitetičnost, kopičenje, paralelizem idr.) ter opredeljena specifična izbira 
narečnega oz. knjižnega besedja, sopomenskost, ekspresivnost, pomenska pre-
nesenost (metonimičnost, metaforičnost) in besedotvorne posebnosti. 

Ključne besede: 
Anton Martin Slomšek, zgodovina slovenskega jezika, zgodovinsko besedoslovje, 
zgodovinsko besediloslovje, stilistika, pastirska pisma. 

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 10 (2010), št. 2–3, str. 623–646, 16 cit. 
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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1 Uvod

1.1 Slomškovi Pastirski listi so bili objavljeni skoraj 30 let po avtorjevi smrti kot 
5. knjiga njegovih Zbranih spisov, ki je izšla v dotlej izjemnem številu 50 tisoč 
izvodov pri Družbi sv. Mohorja v Celovcu (1890) v uredništvu M. Lendovška, 
župnika v Makolah. Objava je omogočila strnjen vpogled v njegovo 16-letno 
škofovsko poslanstvo in razodeva skrb za slovensko prebivalstvo in za njego-
vo etično in etnično uravnoteženo življenje ter razvoj, od njegovega nastopa 
škofovske službe 1846. leta do njegove smrti l. 1862, ko je sestavil zadnje (16.) 
postno pismo. Ker so besedila predvsem pravopisno, v manjši meri pa jezi-
kovno posodobljena – po urednikovi omembi uvedene spremembe zadevajo 
posamezne slovnične oblike in zamenjavo prevzetih besed1 – so jezikovno le 
deloma odraz časa, v katerem so nastajala. 

1.2 Slomšek je kot spreten, razmišljujoč in posebno nadarjen govornik tako kot 
v pridigah, prvenstveno govorjeni besedilni vrsti, tudi v pastirskih pismih, izrazito 
pisni besedilni vrsti, izbiral podobna prepričljiva slogovna sredstva, uveljavljena v 
tradicionalni cerkveni retoriki, značilna tudi za njegova predhodna dela.2 Domi-
selno in učinkovito jih je prepletal med seboj ter ustvarjal v svojem osebnem, 
pesniško navdahnjenem slogu,3 temelječem na čustveno zavezujočem odno-
su do svojih vernikov, do ''preljubih ovčic'', kot jih je najpogosteje ogovarjal, in 
na osveščevalnem, usmerjevalnem in razsvetljevalnem škofovskem delovanju. 
Tega označujejo njegova pastoralna zavzetost za vse vrednote, ki jih pričakuje 
od svojih vernikov in jih nanje nenehno opozarja, njegova rodoljubna, narodno-
prebudna zavezanost do svojih rojakov, pa tudi izražena vdanost cerkvenemu in 
posvetnemu vladarju ter obstoječemu družbenemu redu. 

1.3 Franc Kramberger je Slomškovo osebnost in delo zgoščeno predstavil v 

1 Urednik v predgovoru zapiše: ''Da pisave Slomšekove nismo skoro nič spreminjali, razun nekaterih 
slovniških oblik in pa nekoliko tujk, katere smo nadomestili z izrazi sedaj sploh navadnimi; pravopis 
pa da je, kakoršen je v družbinih knjigah navaden.'' Mihael Lendovšek (ur.), Ant. Martina Slomšeka 
Pastirski listi (Celovec, 1890), 4.

2 Slomškov jezik in slog sta obravnavala F. Ilešič l. 1900 v Popotniku (Fran Ilešič, ''O Slomšekovem slogu'', 
Popotnik XXI, (1900): 257–265) (dalje: Ilešič, ''O Slomšekovem slogu'') in M. Orožen (Martina Orožen, 
''Teoretični in praktični jezikovni nazori Slomška'', v: Simpozij 130 let visokega šolstva v Mariboru, 
ur. Avguštin Lah (Celje, 1991), 366–382 (dalje: Orožen, ''Teoretični in praktični jezikovni nazori 
Slomška'') in v: Martina Orožen, Oblikovanje enotnega slovenskega knjižnega jezika v 19. stoletju 
(Ljubljana, 1996) 103–119); predstavila sta tudi njegove govorniške skladenjske figure in poudarila 
izvirnost njegove skladnje.

3 Grafenauer omenja v okviru Slomškovega prostovoljnega tečaja slovenščine za celovške bogoslovce 
njegove vsakoletne romantično zanosne otvoritvene govore: ''(npr. Napelvavni govor k Slovenskemu 
zboru 1821; ohr. še za 1822–3 in 1824–5)''. Slovenski biografski leksikon, 3, (Ljubjana,1960–1971), 
369).



625

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

naslednji oznaki: 

Slomšek, šolnik in pedagog, pisatelj in pesnik, življenjepisec in kritik, učitelj 
materinega jezika in borec za enakopravnost Slovencev, rodoljub in domoljub, 
predvsem pa dušni pastir in oznanjevalec božje besede, ekumenski delavec 
in teološki učitelj slovenskega ljudstva, škof in, če dodamo še zadnji in najvišji 
naslov, svetnik – to so dimenzije njegove osebnosti.4 

2 Besedilne lastnosti Slomškovih pastirskih pisem 

2.0 Vsebinska raznovrstnost Slomškovih pastirskih pisem 

Slomškova pastirska pisma so tematsko raznovrstna: 16 postnih pisem za vsako 
leto od 1846 do 1862, zbranih v prvem razdelku, obravnava različne versko-
vzgojne, katehetične, družbenozgodovinske in aktualne vsebine in tudi pereče 
težave v zvezi s postom ter družbeno in moralno oporečnim vedenjem pre-
bivalcev (npr. o svetem postu, dobrih delih, molitvi, postu in miloščini, o treh 
pregrehah: svobodi, želji po posvetnem življenju, po imetju bližnjega, o peti 
cerkveni zapovedi glede neobhajanja gostij in ženitovanj, o načinu postenja, 
o postni zapovedi, o pomoči ob hudih boleznih, umiranju svete katoliške vere, 
12. postno pismo je namenjeno krčmarjem in preprečevanju pijančevanja, 15. 
hudim časom in dobrim volitvam, 16. pa ponočevanju). Ostala pisma je ure-
dnik razdelil na cerkvena, naslovljena na duhovščino (ob nastopu škofovske 
službe, v enem spregovori o samskem stanu duhovnikov, molitvi za papeža, o 
čudežih), nabožna ter narodno-gospodarska in politična. Po dolžini postna 
pisma obsegajo 5 do 15 strani; najkrajša je molitev za papeža (manj kot ena 
stran), najdaljše pismo pa je namenjeno lavantinski duhovščini ob nastopu 
škofovanja (nad 15 strani). 

2.1 Vzpostavljanje stika z naslovniki

2.1.1 Nagovori – pozdravni obrazci in ogovori naslovnikov
2.1.1.1 Slomškovi uvodni pozdravni nagovori na vernike in tudi vmesni ogovo-
ri naslovnikov izražajo avtorjev duhovniško očetovski ali prijateljsko prisrčen 
odnos do njih in so kljub ustaljenosti tovrstnih besednih zvez precej razgibani v 

4 Številke v oklepaju so zapisi številke strani iz Lendovškove izdaje Pastirskih pisem (1890, gl. op. 1), kjer 
se nahaja navedeni podatek. 
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poimenovanjih naslovnikov in v prilastkovnih določilih ob njih: so v skladu s sve-
topisemsko dušnopastirsko simboliko, s prevladujočim metaforičnim poimeno-
vanjem iz živalskega sveta z manjšalno obliko (ovčice); ob izrazih po metonimič-
nem prenosu človekove duhovne plati na človeka samega (duše), sorodstvenih 
poimenovanj enakosti na duhovščino (brat, sestra) in očetovske nadrejenosti 
na vernike (sin, hči), tudi v povezavi s cerkvijo kot materjo, ki jih včasih dopol-
njujejo povezovalni odnos in pripadnost izražajoče prvoosebne svojilnozaimen-
ske oblike (moj), se pojavljajo tudi splošna, uradna, neprenesena poimenovanja 
(kristjani, verniki idr.). V izbiri pridevniških določil s pozitivno čustveno narav-
nanimi kakovostnimi pridevniki, tudi v elativni stopnji (ljubi, preljubi, dragi, 
predragi) pa se poleg formalnosti ob religiozni utemeljenosti (verni, katoliški) 
še bolj odraža avtorjev osebnejši in ljubeč pristop do vernikov: npr. ljube ovčice, 
preljubi (7, 97, 144, 164, 184, 2035 itd.), preljube moje ovčice (189, 210, 234, 235), 
Vidite, verne ovčice (100), Ovčice Jezusove (243); Predrage moje ovčice (40), Pre-
ljubi verni kristjani (34), Preljubi v Kristusu Gospodu našem!; Katoliški kristjani! 
(41), ljube duše (45), bratje in sestre moje (159), Verni sini in hčere svete matere 
Katoliške cerkve! (67); preljubi verni kristjani (34), tudi v edninski obliki: Moj sin! 
(93); duhovščino pa poimenuje: Bratje preljubljeni (119), preljubi moji škofijčani 
lavantinski (157) itd. Kot je razvidno iz navedenih ogovorov, so zanje značilne 
samostalniške zveze z levim ujemalnim prilastkom, ki je občasno tudi zaposta-
vljen samostalniški odnosnici, redko je dopolnilo predložna zveza: npr. Preljubi 
v Kristusu Gospodu našem! (41), lahko pa so reducirani na golo navedbo posa-
mostaljene pridevniške oblike: npr. Preljubi! (7, 81), Preljubeznivi (132), ali redko 
golega samostalnika: npr. Kristjani! (44, 92), Otročiči! (82), Kedar tebi, katoličan 
(84), ali pa so razširjene s prirednimi in podrednimi prilastki, celo dostavki: npr. 
Preljubi sinovi in hčere imenitne matere, svete katoliške cerkve (98). 

 
2.1.1.2 Pisma so bila namenjena različnim skupinam ljudi in nagovarjajo ver-
nike tudi glede na družbeno, poklicno pripadnost in stan, zelo pogosti so tudi 
nagovori sredi pisma, zlasti v obliki parentetične samostalniške zveze: npr. Pre-
ljube Vi matere (243), Pa še eno resno besedo imam povedati vam, odrasli d e č k 
i  i n  m l a d e n i č i, katera naj tudi razvajene dekline zadene in jim prav do žive-
ga seže; Nastavite torej, mladeniči in mladenke, svoja ušesa (110), Vi rokodelci, 
Vi krčmarji, Preljube moje gospodinje in hišne matere (97), mladi bogoslovci, 
novinci, ob preselitvi škofovskega sedeža v Maribor pa tudi glede na narodno-
stno pripadnost: npr. Preljubi Slovenci, bratje in sestre (159, 192), Dragi Slovenci 
(159). V pismu ob nastopu škofovske službe svoje duhovnike, ki bodo izpolnje-
vali njegovo naročilo, imenuje prijatelje in ne več služabnike (132).

5 Okrepljeno pisane dele navedkov je označila avtorica prispevka; enako tudi v nadaljevanju. 
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2.1.1.3 V uvodni nagovor je večkrat vpletena tudi pozdravna formula, ki jo 
navede v nadaljnjem besedilu, lahko pa je dodan tudi namen sporočanja, 
zahvala, celo sporočilo o sebi: npr. Preljubi! Slovenci se radi prav po krščansko 
pozdravljajo, rekoč: 

'Hvaljen bodi Jezus Kristus!' Tudi jaz vas ravno tako po domače pozdravljam, vam 
po starem znanju roko podam /…/ (7); Ravnokar sem se srečno povrnil iz Rima; vas 
ljubeznivo pozdravljam in pa prav lepo zahvaljujem za vso vašo ljubezen, katero 
ste mi, popotniku, skazovali /…/ (169); Hvaljen bodi Jezus Kristus, in češčena Marija 
brez vsega madeža spočeta! – Naj vas tako prav lepo pozdravim in vam za prihod-
nji post lepo besedo v poduk povem, vaš višji pastir6 preljubim ovčicam (70). 

Slednji zgled ponazarja tudi neeksplicitno ogovorno rabo standardnega 
metaforičnega poimenovanja vernikov in njihovega cerkvenega dostojanstve-
nika. Nagovor lahko spremlja dostavljeno opozorilo k poslušanju: npr. Preljube 
ovčice Kristusove, poslušajte! (75).

2.1.1.4 Nekatera pisma se začenjajo brez naslavljanja, navadno s pomembno 
mislijo, primero, navedkom iz svetega pisma: npr. postno pismo za leto 1847 
(20), 1848 (25), 1854 (65), 1859 (93), 1861 (104), lavantinski duhovščini ob 
nastopu škofovske službe (115) idr. Neredko pa je ogovorna oblika vpletena 
v uvodno sporočilo, prošnjo: npr. Kdo izmed nas, preljubi moji, ni slišal ali 
bral velike nesreče (51); sledi glagolu vzpostavljanja slušnega stika z naslovni-
ki: npr. Poslušajte, preljubi Slovenci, žalostno pesen (192), omembi o daljšem 
odlogu pisanja ali sporočilu o novem veselem oznanilu: Dolgo se vam nisem 
oglasil, preljube moje ovčice (107); Spet kaj novega in pa veselega vam imam 
oznaniti, preljube moje ovčice (189), ali je vpleteno v omembo predhodnega 
vabila k molitvi: Pred petimi tedni sem vas povabil, preljube moje ovčice, prav 
prisrčno moliti. (229). S stališča matere, svete katoliške cerkve vernike poime-
nuje tudi verne otroke (npr. 98). 

2.1.2 Poimenovanja tvorca pisma 
Slomšek se v svojih pismih predvsem v začetnih in sklepnih delih poimenuje 
največkrat kot višji pastir, duhovni oče, vaš škof: npr. Pisal in povedal sem vam 
kot višji pastir (150), Tudi jaz, vaš škof in višji pastir, vas kličem (…) (25); 
vaš višji pastir in škof vaših duš (33). Uradni naziv je zapisan na začetku v 
prvem pismu iz l. 1846 ob nastopu škofovske službe: Anton Martin Slomšek, po 
milosti božji knez in škof lavantinski (7).

6 Primer za to rabo je naveden v ponazarjalnem gradivu k točki 2.2.4.2 na strani 21. 
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2.1.3 Sklepni pozdrav 
Pisma večinoma zaključuje pozdravni obrazec, s priporočilom Bogu in Mariji: 
npr. Bogu in Mariji vas vse priporočujem (33), Gospod bodi z vami in z mojim 
duhom. Amen. (150), s hvalo Jezusa: Hvaljen bodi Jezus Kristus zdaj in veko-
maj (40); oz. z blagoslovom: npr. To Vam želim ter vas po očetovo blagoslovim: 
V imenu Boga Očeta † in Sina † in sv. † Duha. Amen. (75); s prošnjo za milost: 
Milost božja z vami vsemi! (114), Milost Gospoda našega Jezusa Kristusa, in 
ljubezen božja, in pa deležnost svetega Duha, bodi z Vami vsemi. Amen. (50, 
132), podobno tudi v 1. pismu ob nastopu škofovske službe z zamenjavo izra-
za deležnost z edinost (svetega Duha) in spredaj dodanim pozdravom: Bodite 
torej pozdravljeni v imenu Gospodovem. Vsi svetniki vas pozdravijo! (19); ipd. 
Nekatera pisma so brez zaključka (za l. 1847), ali pa se končajo s prošnjo oz. 
priporočilom in s soglašalnim členkom ''amen'' (70, 86). 

2.1.4 Stik z naslovniki glede na izbiro povedja 
Glagoli sporočanja s strani tvorca besedila za vzbujanje naslovnikove pozorno-
sti upovedujejo sporočanje glede na vrsto prenosnika (pisati, povedati), poz-
drav (pozdraviti) slušno sprejemanje sporočila (slišati, (po)slušati, čuti), vidno 
odzivanje (pogledati), vabilo (povabiti), prenos sporočila (oznaniti, oznanjati 
(veselo novico)); za veliko noč je uporabljena zveza pisati pisanko, hkrati pa 
pojasnjuje razloge za petletno neoglašanje: Minilo je že pet let, kar vam, prelju-
bi, nisem za veliko noč pisanke pisal. (218). Kljub pisni besedilni vrsti najpo-
gosteje nastopa glagol poslušati: npr. Le poslušajte! (59), Tanko torej poslušajte 
(105). Tudi glagoli mišljenja spodbujajo k pravemu razmišljanju (misliti, vedeti, 
znati 'vedeti', razumeti idr.), pri tem ima posebno vlogo argumentiranja zani-
kanje njihovih misli in vprašanje namesto trditve ali pridajanje zgleda: npr. Ali 
ne veste, kaj se pravi prav postiti se? (67); Nikar ne mislite, da je že zadosti, se 
v jedi postiti (zraven pa grešiti) (67); Pomislite si, preljubi!, srečno hišo, v kateri 
mlad in skrben oče s svojo veliko družino živi. (223). 

2.1.5 Omenjanje (govornega, pisnega) sporazumevanja
Slomšek v svojih pismih večkrat omenja prenosnik, vrsto sporočanja, sprejema-
nje sporočila, odnos do njega, pomen stika z naslovniki ipd. Opredeljuje tudi svoj 
pogled na pisno sporočanje: npr. Ta moj pismeni pozdrav pa – priprost sicer 
(…) blagovoljno sprejmite (132). Ovrednoti ga tudi glede na govorno sporoča-
nje: npr. Kar vam z ustmi povedati ne morem, naj vam po pismu povem. (34); 
omenja dolg zastoj v pisanju na začetku pisma: npr. Dolgo sem vam nisem oglasil 
(107). O pomenu pisnega sporazumevanja med otroki v tujini in starši ganljivo 
spregovori tudi namesto nagovora v pismu za leto 1860 (Nekoliko besed o naši 
sv. katoliški cerkvi) ter nato naveže na svoje sporočilo – uvodni zgled služi kot 
besedilna primera za utemeljitev pomena postnega pisma vernikom: 
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Veliko veselje, vrli sin, blaga hči občuti, kedar v tujem kraju, daleč od svojega doma 
pismo dobi od dobrega očeta, od svoje ljube matere. Trepetaje list odpira in z 
gorečim srcem prebira, kaj oče pišejo, kaj pravijo mati, kako se jim doma godi. 
Po sedemkrat prebere pisemce drago, ga poljubi in tako dolgo čita in kaže, da 
ga z branjem pomaže /…/ 'Oh, dragi stariši, kedaj mi hočete spet pisati!' – tako 
vzdihuje dober sin, poštena hči v tuji deželi. /…/ Preljubi sinovi in hčere imenitne 
matere, svete katoliške cerkve! važno postno pismo vam po meni pošilja tudi 
vaša skrbna mati. Poslušajte tedaj, kaj vam lepega piše, berite radi, kaj vam 
važnega naroča ter vas lepo pozdravlja /…/ (98). 

V navedenem odlomku se odraža Slomškov čustveno prizadeti slog pisanja, 
ki s primerjavo z zasebnim pisanjem želi v bralcih vzbuditi občutek pomemb-
nosti in tudi osebnosti njegovega posredovanja sporočila matere cerkve. 

2.2 Upovedovanje vplivanjske vloge in prepričevanja

2.2.0 Ob ogovornih oblikah naslavljanja se Slomšek obrača na naslovnike z 
versko in moralno vzgojno-poučnega stališča: kot dober pedagog jih želi raz-
svetliti, osvestiti, izobraziti, vplivati na njihovo mišljenje, prepričanje z različni-
mi povedijskimi sredstvi neposrednega vzpostavljanja povezave, pedagoškega 
vplivanja, poučevanja in prepričevanja, ki izražajo nujnost, dolžnost, potrebo 
ali v omiljeni obliki prošnjo, izraženo željo, nasvet, priporočilo. 

2.2.1 Izražanje zapovedi in prepovedi 
Osnovno sredstvo za izražanje vpliva na vernike, ki izhaja iz verskovzgojne in 
didaktične vsebine pisem, je prevladujoča velelniška oblika glagolov za zapo-
vedi v trdilnih in prepovedi v nikalnih stavkih v 2. osebi množine: npr. Tecite 
torej radi v božji hram krščanske nauke poslušat, skrbno pošiljajte svojo deco v 
cerkev /…/ (160); pa tudi v 1. os. množine, z vključitvijo sporočevalca: npr. Tudi 
vbogajme radi dajajmo (33). Posredno velevanje je izraženo z naklonskimi 
zvezami, ki izražajo nujnost z glagolsko zvezo imeti in nedoločnikom, redkeje 
tudi z glagolom morati in nedoločnikom:7 npr. se imajo postiti (73), To se ima 
zgoditi po svetem postu (32), Imam vam torej, preljube moje ovčice, oznaniti, 
kako se bomo to leto postili. (93); pa tudi z zvezami, ki izražajo dolžnost, potrebo 
((sveta) dolžnost je, dolžni smo, potreba je, potrebovati): npr. Prav in dolžnost 

7 F. Ilešič omenja začetno splošno misel kot Slomškovo retorično značilnost v Životopisih: ''Začetna 
splošna misel je tako rekoč tema, ki jo Slomšek – učitelj mora pojasniti, uvod je napoved teme.'' (Ilešič, 
''O Slomšekovem slogu'', 262). Tudi v pastirskih pismih lahko zasledimo to značilnost. 
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je, Marijo, kristjanov mogočno pomočnico, častiti (150); Dolžni smo trdno 
verovati /…/ (188), Prave modrosti potrebujemo /…/ Potreba nam je drugič 
marljivosti /…/ Potreba je nam še k naši modrosti in marljivosti tudi blagoslova 
božjega (160–161). 

2.2.2 Izražanje želje in prošnje 
V manj avtoritativni obliki je prepričevanje posredovano z uporabo želelnega 
naklona, želja oz. omiljeni ukaz je izražen s členico naj v povednem ali pogoj-
nem naklonu: npr. Oh, naj bi sveta želja po mizi božji spet oživela (32); Skrben, za 
zveličanje svoje vnet kristjan naj hiti k sveti spovedi po vsakem nesrečno storjenem 
smrtnem grehu (56). Zahteve so podane v obliki prošnje (prositi), priporočila 
(priporočati), opomina, spominjanja (opominjati; pomniti, ne pozabiti), dopol-
njene so s podrednim odvisnim stavkom ali velelniško obliko glagola, včasih so 
podprte tudi z zarotenjem oz. pridušanjem: Zarotim vas, prečastiti dušni pastirji 
(…) Prosim pa tudi posebno vas, vi mladeniči (113); Prosim vas, ne naveličajte 
se (33); Vas, preljubi očetje in matere moje, prosim za pet krvavih ran Kristu-
sovih, ne dajajte žganja okušati svojim otrokom (202); Po vsem tem vas pro-
sim in opominjam, (…) da sveti post zvesto obhajate (33), kakor se je na vernike 
obračal v predgovorih že začetnik slovenske knjižne besede Primož Trubar. 

2.2.3 Retorična vprašanja in retorični dvogovor z naslovniki
2.2.3.1 Učinkovito sredstvo vzbujanja pozornosti in prepričevanja, ki sodi v 
klasični retorični repertoar verskih besedil, so tudi retorična vprašanja, ki so 
večvrstna, neposredna, avtorska: npr. Ali ni potrebno tudi nam, da zajemamo iz 
studencev Zveličarjevih in iščemo milosti v sedmerem izvirku sv. zakramentov? 
Ali ni tudi nam potrebno očiščevanje naše vesti v sv. pokori? (123), To je narobe 
svet. Kedaj pa je bilo narobe prav? (208), pa tudi posredna, navedena po viru: 
npr. ''K čemu bi vam bilo, vina ne piti, krivice pa ne opustiti?'' vpraša sv. Bazilij. 
(67). Nastopajo na začetku na ključnih besedilnih mestih, odgovor ni vedno 
potreben: npr. uvod v pismo Jubilej leta 1854: Kdo ne bere, kdo ne čuje, kako se 
po svetu godi? (181). Vprašanje je lahko hkrati tudi vzklična poved: npr. In kaj 
smo v naših dnevih učakali – kaj strašnega smo čuli?! (222).
2.2.3.2 Priljubljen način retoričnega dialoga in prepričevanja ogovorjenih v 
diskurzu je škofovo predpostavljanje vprašanja naslovnikov, ki mu sledi piščev 
odgovor: npr. Kaj ste nam pa prinesli iz svetega Rima novega, kaj nam boste 
povedali dobrega o našem svetem očetu papežu Piju IX., me boste vprašali? 
(169); Kaj so pa rekli sveti oče, in kaj so nam izročili? me boste vprašali. (173); 
Kako se pa godi svetemu očetu papežu? me boste vprašali. Ravno skorej tako, 
kakor se je godilo svetemu Petru. (157). Avtor lahko predvideva tudi repliko, 
trditev, sodbo, pripombo naslovnikov, na katero takoj replicira: npr. Ta beseda 
je ostra, boste dejali; pa vam povem, da je resnična. (202).
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2.2.4 Prepričevanje z (ne)posrednim pogojevanjem in navajanjem 
posledic
2.2.4.1 Splošne misli, zapovedi ali v nikalnem stavku zavračanje, obsodba deja-
nja, se brezosebno izražajo v pogostni rabi splošnih osebkovih odvisnikov z 
veznikom kdor, ki učinkovito posredno izražajo pogojnost s splošno veljavno-
stjo, lahko so avtorjeve posplošitve ali stalne zveze, rečenice:← npr. Kdor hoče za 
Kristusom hoditi, se ima po svojem svetem zgledu postiti. (65); Kdor cerkve ne 
posluša, naj Ti bo kakor nevernik in očiten grešnik. (67) – posredno je izražena 
želja po poslušnosti cerkvi, obenem pa je posledica neopravljanja dejanja izra-
žena v glavnem stavku kot svarilo z negativnimi posledicami.← 

2.2.4.2 Pogojne stavke, v katerih so navedeni razlogi za doseganje verskih vre-
dnot in predvidene posledice dejanja ali nedejavnosti, uvaja veznik ako, red-
keje če ali brezvezniška zveza glagola hoteti in nedoločnika oz. prihodnjika (z 
opuščenim pogojnim veznikom): Ako še nimaš krčme, nikar se take službe ne 
loti (92); Kako boš svojo vest prav izprašal, ako nisi celo leto na to mislil? (57); Če 
hočemo svoje hudobno poželenje premagati, se moramo navaditi, samim sebi 
ne vse dovoliti, česar poželimo (…) (21); Hočemo dobro srečo imeti, sveti naj nam 
bodo dnevi Gospodovi. (162); Bode sila odjenjala, jim tudi naše izvrstne pomoči 
potreba ne bo. (156).

 
2.2.4.3 Druga sredstva prepričevanja 
Posredna sredstva prepričevanja, ki utemeljujejo (ne)primernost dejanj, stanja, 
lastnosti, vedenja itd. vernikov, so tudi vloženi navedki, medbesedilna vpletanja, 
eksempli, prilike, dodane primere, v tej vlogi je tudi prenesena raba besed, sim-
boličnost in druge slogovne prvine, ki so obravnavane v nadaljnjih poglavjih. 

2.2.5 Medbesedilnost 
2.2.5.1 Medbesedilno vpletanje navedkov služi uspešnejši argumentaciji, kot 
tudi miselni obogatitvi. Prevladujejo navedki po apostolu Pavlu, po Svetem pismu 
(194), svetih očetih (Baziliju, Krizostomu, Teofilu, Bernardu, Avguštinu, Gregor-
ju, Ambrožu idr.): npr. Pregovori (112), Janezov evangelij (113), Psalm, Pridigar 
(113), v oklepaju je naveden svetopisemski vir in mesto (npr. Efež., Iz. 28, 15. 18. 
(113), I. Tim. 5, 8 (113)): Zato opominja sv. Duh: S predrznimi ne hodi po potu, da 
kje na-te ne zvržejo svojih hudobnih del; zakaj oni hodijo po svoji volji, in tudi ti 
boš poginil z njihovo neumnostjo. (Sirah, 8, 18) (111). Pogosti so spremni stavki, 
ki posredujejo besede Boga, Kristusa, sv. Duha, ki jih uvaja glagol govorjenja ali 
deležnik glagola rekanja rekoč: npr. ki govori (82), pravi Kristus (93) idr. Nave-
dek lahko nastopi že takoj na začetku pisma: npr. svetopisemski navedek o Evi 
in kači, o dveh Adamih ipd. Vpletanje tujejezičnih navedkov je redko: npr. na str. 
110 je naveden latinski stavek v posebnem odstavku v oklepaju. 
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2.2.5.2 Nemalokrat pa Slomšek poseže po zgodovinskih in sodobnih virih, s 
katerimi potrjuje svojo misel, prošnjo (npr. Dr. Cheyne, Anglež o koristnosti 
posta za zdravje (48)). V svoja pisma vpleta tudi zgodovinske ali sočasne druž-
bene dogodke, ki jih obsoja, zlasti slabe, tudi iz črne kronike ali po spominu: 
negativni zgledi s predstavitvijo nevzdržnih družbenih razmer naj naslovnike 
odvračajo od takih dejanj: npr. V Novem Jorku, v velikem mestu severne Amerike, 
najdeš veliko otrok zavoljo tatvin in drugih hudodelstev po ječah zaprtih (194); 
Na Nemškem je pred nekoliko leti žganjepivec svojo taščo ubil, ker mu je pijan-
čevanje očitala. (194); Resnični dogodki pa s svojim zgledom lahko usmerjajo 
k dobrim dejanjem: npr. V neki duhovniji na Štajerskem, v kateri so poleg veliko 
župljanov tudi duhovnik na koleri zboleli in je vse od strahu upadeno bilo, je 
odslužen vojščak postrežbo bolnikov veselo prevzel (…) Tako hočemo tudi mi 
storiti, kadar bode potreba. (78). 

2.2.5.3 Za politična pisma je pričakovano navajanje zgodovinskih dogodkov: npr. 
v pismu Svetla resnica v zmešani svet!, v katerem omenja zgodovinska dejstva o 
kmečkem uporu l. 1515 na Dolenjskem in posledice velikega kmečkega upora l. 
1573 z usodo njihovega cesarja Ilije (206–207). Moč in izrazitost njegove besede 
je posebej občutena v opisu aktualnega dogajanja, in sicer v pismu Ob napadu 
na cesarja Franca Jožefa I. l. 1853 (18.) je omenil potres l. 1348 pri Dobraču na 
Koroškem, lizbonski potres, pisal o nemirnih prevratniških dogodkih (''strašni 
prekuciji'') in usmrtitvi vojakov na Laškem s strani podkupljenih najemnikov, o 
''krvavi francoski puntariji'' s pomorom milijona dvesto tisoč nedolžnih Franco-
zov in o napadu na cesarja Franca Jožefa I.: Novica žalostna še ni bila po cesarskih 
državah utihnila, nam je strašen glas še kaj hujšega naznanil, kar ni bilo pri nas še 
nikoli slišati /…/ hudoba je roko nad našega svetlega cesarja iztegnila /…/ Poglejte, 
to je žalostna dogodivščina ali historija punta in prekucije: Kaj se pa iz vsega 
tega naučimo? (223); grozot potresa in francoskega upora proti Ludviku XVI. v 
pismu Ob napadu na cesarja Franca Jožefa I. l. 1853 (218–219): npr. Zemlja se 
ziblje in razpoka, iz globokih prepadov kalna, smrdljiva voda privré; mest zidovje 
se razsuje, gradovi razpadejo, visoke gore se razkalajo in razdrobe. (218). 

V pismu o žganjepivcih je dodana opomba, ki navaja podatek iz Novic l. 
1851, kjer ''se bere'' o smrti očeta, ki ga je sin zadel s kolom in je zaradi pijano-
sti umrl. Glagoli, ki uvajajo zunanje dogajanje oz. izražajo posredovanje novic, 
upoštevajo oba koda: slušnega (čuti) in vidnega (brati): Čuli ste in tudi brali, 
kako so se Lahi (Italijani) po širokem spuntali. (151); Čujte, kaj strašnega se je v 
jutrovih krajih kristjanom pripetilo! (152). 
2.2.5.4 Vpletanje kratke zgodbice z vlogo zgleda, eksempla učinkovito poja-
snjuje škofovo sporočilo: npr. ko spregovori o krivi veri, vplete v besedilo dvo-
govor med šolarčkom sv. Petrom Veroneškim in krivovernim stricem, nakar 
predstavi njegovo mučeniško smrt v napadu krivovernih sovražnikov in navaja 
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njegove besede ter ob smrti zapis s krvjo: ''Kredo – verujem.'' (85); spoštovanje 
in pomen cesarja ponazori s primero o matici, ''bučelic kraljic/i/'', katere izguba 
povzroči pomor čebel (225). V pismu ob napadu na cesarja poleg navajanja 
naravnih in političnih grozot doda še zgodbico o družini in dveh hudobnih 
hlapcih, ki se povežeta z razbojniki in eden od njiju napade gospodarja, sin pa 
podrži tolovajevo roko in reši očeta, ki služi kot primerjalni zgled za še večjo 
nesrečo ob napadu na cesarja, ki je ''naš od Boga postavljeni deželski pastir'', 
dodatno pa se sklicuje na znano modrost: ''Udari pastirja in ovce se bodo raz-
kropile.'' (223).  

2.2.5.5 Navajanje avtobiografskih podatkov služi za pristnejši stik z naslovniki 
oz. za uspešnejše sprejemanje škofovskih zapovedi oz. priporočil: npr. v pismu 
žganjepivcem omenja svoje kmečko poreklo kot razlog za večje razumevanje 
stisk kmečkega prebivalstva: 

Tudi mene je kmetska mati povila in na slamo položila. Do trinajstega leta sem bil 
ubog hlapčič. Prešibek za pluženje sem oraču gonil, sem mlatil in kosil ter sem si 
kakor vi zmesnega kruha užil. Pa vam povem, da sem bil bolj zdrav in vesel kakor 
sem zdaj na škofovskem sedežu. (206–207). 

V nagovoru duhovščini ob nastopu škofovske službe (objavljeno v latin-
ščini in prevedeno) ustvarja stik z njimi z osebno uglašenim uvodom: Trepetaje 
sem sprejel službo, tudi za angeljske rame težavno, in ko bi me ne krepilo zau-
panje v Njega, po čegar milosti sem, kar sem /…/ Toda pogum mi daje vez ljube-
zni, katera nas je združevala doslej (…) (115).

2.3 Zunanja in notranja besedilna členjenost 

2.3.1 Besedni red
2.3.1.1 Glagolska stava se zdi podrejena načelom členitve po aktualnosti, gla-
gol je pogosto na zaznamovanem zadnjem mestu, kar bi morda povezova-
li z nemškim vplivom, a je že Ilešič ugotovil, da gre za Slomškovo retorično 
posebnost, podvrženo glasovnemu ujemanju (rimi) ali ''vzporednost besedi in 
pojmov'',8 pojavlja pa se tudi na začetku povedi: npr. Pridni Gospodovi hišniki 
bodite (161), Prave modrosti potrebujemo (159); Imel je imeniten kralj pre-
lepo vinsko gorico (159); Gledal sem mnogotere imenitne spomenike starih in 

8 Ilešič, "O Slomšekovem slogu", 258. O Slomškovem blagoglasnem besednem redu po načelu členitve 
po aktualnosti je spregovorila v svojem članku tudi M. Orožen v: "Teoretični in praktični jezikovni 
nazori Slomška", 111, op. 29. 
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novih časov, videl celo v Vieni na Francoskem Poncija Pilatuža grob; pa le eno 
me nad vse veseli. 

2.3.1.2 Slogovna zaznamovanost je izražena tudi v namernem opuščanju nev-
tralnega besednega reda zlasti pri svojilnih pridevnikih pa tudi pri drugih pridev-
nikih v vlogi levih ujemalnih prilastkov: npr. prestol Jezusov, hčere Marijine 
(162), preljube duše Kristusove (105), vi gospodarji in gospodinje krščanske 
(161), ogenj puntarski (151), Vi pošteni srenjski poglavarji, župani, svetovalci 
in odborniki modri (202). Slogovno je zaznamovan s tradicionalno inverzijo 
pridevnika božji, poleg nevtralne ali obojne stave: npr. V imenu božjem (110), 
veliko žaljenje božje (110), k službi božji (87), najhujši sovražniki božji (224); 
božjemu kraljestvu, kraljestvu božjemu (225). Tudi desni neujemalni samostal-
niški prilastki se lahko pojavljajo pred samostalniško odnosnico: npr. Tako je 
žganje življenju strup, časne in večne sreče grob (198).9 Za Slomška je značil-
no, da je besedni red podrejen tudi zvočnemu blagoglasju: Družina, ki se boga 
ne boji, tudi svojim predpostavljenim pokorna ni. (33). 

2.3.2 Razvrščanje vsebine 
Natančno začrtana zgradba pisem se potrjuje tudi formalno v številsko in abe-
cedno urejeni vsebinski razporejenosti, npr. pri naštevanju vrst posta in naročil 
za vernike v zvezi z njim ter v razprti pisavi pomembnejših sporočil. Slomšek 
svoja pastirska pisma razumsko nazorno in sistematično oblikuje: ponekod 
uvaja vsebinsko razvrščanje z oštevilčenjem in črkovnim podrazvrščanjem, 
najbolj izrazito je v postnem listu za l. 1855: 

1. Kdo se je dolžen postiti? /…/ 2. Kolikošen je pa post? a) Post je zdržaven, da 
se mesnih jedij zdržimo; b) pritrgaven, da si vsake jedi pritrgamo; c) popolno-
ma ali trdo zapovedan post /…/; d) napol ali nekoliko post /…/; 3. Kako smo se 
dolžni popolnoma (o trdo zapovedanih postih) postiti? /…/ 4. Kako smo dolžni 
zdržavne poste prav držati? /…/ (71). 

Vprašanj je 12, zadnje (Kako se imamo prav postiti) je razdeljeno še po 
črkah od a do k (73–75). Dvodelnost poudarja že v naslovu postni list za l. 
1849 (Dvojna luč: sv. vere in sv. čednosti (34)), trodelnost je izpostavljena v 
postnem pismu za l. 1850 (Tri pregrehe sedanjih dnij (41)), za l. 1856 (Trojna 
pomoč ob času nevarnih boleznij (75)); v pismu Potovanje v Rim (Trojno popo-
tovanje vsi katoliški škofje imajo (164)); troje dobrih del navaja v postnem listu 

9 O ''posestnem rodilniku'' (npr. ''otrok prva sreča'' (259)) pred samostalnikom in inverziji piše že Ilešič 
(259, 260). 
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za l. 1848: molitev, post, miloščina (25); Prava vera nas zapušča iz treh uzrokov 
(82); tri reči za srečo: potrpite, prenašajte se, ne dajajte se hudobnim šuntar-
jem (209–210). Poleg simboličnega števila tri se pojavlja tudi število štiri (štiri 
dobre lastnosti): V vsaki krščanski gostilnici naj štiri poštene sestre strežejo, in 
sicer navaja prijaznost, ljubo snažnost, pravico, bogaboječnost (87–88); štiri 
pomočki vzgoje: poučenje, posvarjenje, šiba strahovalka – strah božji, molitev 
(9), štirje zlati nauki za krčmarje (92), ipd. 

2.4 Retorična oblikovanost pisem 

2.4.1 Uglajevanje10 
2.4.1.1 Jezikovno uglajevanje
Na izrazni ravni je misel tudi pri Slomšku lahko izražena z različnimi jezikov-
nimi sredstvi: parafraza s spremembo besede se kaže v navajanju sopomen-
skih dvojic ali s perifrazami besed v oklepaju: npr. Evrope (našega dela sveta), 
žganja čad (sopuh), možgane vname (užge) (195), priredne zveze povezujejo 
dva podpomensko vzporedna izraza: Zmote in homatije, stiske in nevarščine 
(151) ipd. Pri Slomšku je opazen stilem razvezava ali zamenjava s prenesenim 
izrazom: npr. koruna, kruha ubožcev (200), imenitne matere, svete katoliške 
cerkve, sveta mati katoliška cerkev, svoje matere svete cerkve (98). Perifraza 
na osnovi variiranja na miselni ravni se izraža s kopičenji besed, zvez, stavkov, 
ki pri njem ni pretirano, ostaja v mejah nezahtevne dojemljivosti, a je včasih 
posebej razgibano, tudi kontrastivno obarvano: npr. ''Martin, ubožen in poni-
žen, gre v nebesa bogat!''; Vselej si torej skrbimo za angeljsko čistost, za goreč-
nost serafimsko, za napredek v čednosti /…/ nikdar skopi, nečisti, nezmerni, 
grdega dobička željni ne bodimo; marveč pobožni, neomadeževani, trezni, 
neoskrunjeni, odločeni od grešnikov, v nebesih prebivajoči /…/ (122); Gorje 
prevzetni druhali, pijani obletajoči mladini, vreščeči slavi /…/ Glej, močen in 
mogočen pride Gospod kakor vihar s točo, kakor podirajoči piš, kakor deroča 
povodenj, ki se po široki deželi razliva. S kopičenjem ekspresivnih glagolov je 
slikovito opisan vaški pretep: Hitro se žganjepivci spro in stepejo, kozarce tru-
pljejo, mize terejo, noge iz stolov pipljejo in se koljejo, ter krvave glave domov 
neso. (161). 

2.4.1.2 Miselno uglajevanje 
Dopolnjevanje misli se tudi pri Slomšku pojavlja v obliki formulacije misli s 

10 To retorično prvino (expolitio) obravnava Kozma Ahačič v svojem delu Zgodovina misli o jeziku in 
književnosti na Slovenskem: protestantizem (Ljubljana, 2007), 297–301.
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pozitivnega in negativnega vidika v obliki antitetičnega paralelizma in daljše 
predstavitve nasprotnikovih misli, primere, eksempla, splošno izražene misli. 

2.4.1.2.1 Antitetičnost 
Raba antiteze je tipična slogovna besedilna prvina, ki se izraža površinsko tako 
na besedni kot na skladenjski ravni. Na ravni dveh stavkov je lahko tudi dvojna, 
na ravni levega delovalnika in povedja: Kar nam molitev pripravi, nam kletev 
zapravi. (16). V več pismih je ponovljena misel o kratkosti časnega in dolgosti 
večnega življenja: Življenje naše je na tem svetu kratko, večnost pa dolga. /…/ Tukaj 
je setev, tamkaj je žetev. (25–26); Čas je kratek, večnost pa dolga (86). Naspro-
tje se izraža v protivnih stavkih, pa tudi soredno, za podpičjem: Dobre ovčice 
bodo glas svojega pastirja poslušale; trdovratne bode Bog sodil. (150). Antitezo 
gradi tudi z zanikanjem predvidenega ugovora iz ust vernikov in z navajanjem 
ali nizanjem predvidenih dejanj, ki jih prepoveduje, izraženih z zanikanim velel-
nikom, ter na koncu podanim pozitivnim vodilom, ki ga uvaja glagol poslušati: v 
spodnjem primeru zanikani glagoli napačnega mišljenja, govorjenja, izgovarja-
nja stopnjujejo nepravilno razmišljanje, ujemalna skladenjska zgradba oz. pona-
vljanje začetnih delov so lep zgled za paralelizem členov: 

 
Ne motite se, preljubi, ako več pijancev poznate /…/, Ne izgovarjajte se, da le po 
malem žganje pijete /…/, Ne recite: Kaj pa hočemo piti /…/, Ne vprašajte rekoč: 
Zakaj pa je žganje na svetu, če bi ga piti ne smeli /…/, Ne govorite: tega škof ne 
razumejo /…/, Ne rekajte: Kaj pa je škofu za to mar, ako mi žganje pijemo, saj ga 
za svoje denarje pijemo. /…/ Poslušajte torej /…/ Sveta božja volja je, da se žganja 
varujete /…/; Sveta božja volja je, da vi gospodarji svoji družini in delavcem žganja 
ne dajete; Sveta božja volja je, da se med seboj posvarite (199–201). 

Antiteza se lahko pojavlja tudi na vsebinski ravni: npr. v 8. postnem pismu 
je nasprotje ubesedeno takoj na začetku v podobi dveh Adamov: prvega v 
posvetnem raju s požrešnostjo v svoje pogubljenje, drugega Adama Jezusa 
Kristusa v puščavi s svetim postom in zatajevanjem v svoje izveličanje; 
grešnemu poželenju odumreti in oživeti za Kristusa (65).

2.4.1.2.2 Vzporednost (paralelizem) stavčnih členov – merizem 
Ustaljena retorična prvina v pismih je tudi paralelizem stavčnih členov in stavč-
ne zgradbe, npr. z variacijo povedkovega določila ob elipsi vezi in vzporedno-
stjo osebkovih odvisnikov z glasovnim ujemanjem: 

Srečen, kdor v tvojem materinem krilu počiva; blagor mu, kdor na tvoji skali 
prebiva, zveličan, kdor se v tvoji barki /…/ v nebeško veselje pelje (101); 1. Žganje 
uboža ljudi, cele rodbine, stariše in otroke nesrečne stori (193); 2. Žganje dela 
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nepokoj, boj in morije (194); 3. 4. Žganje človeku pamet jemlje /…/; 5. Žganje 
ljudi, ki ga navadno pijejo, hitro postara in pomori (195); Kdo je kriv, da je toliko 
razbrzdanih dečkov, sinov in hlapcev med nami /…/ (Psalm 31, 9.) /…/, Kdo je kriv 
toliko zapeljanih deklin /…/ Kdo uči toliko nesramnih rečij našo mladino (111). 

Včasih je besedilo skladenjsko različno upovedeno: 

V vsaki krščanski gostilni naj štiri poštene sestre strežejo. Prva je: p r i j a z n o s t 
/…/ (87) Druga sestra, ki naj v krščanski gostilnici streže, je: l j u b a s n a ž n o s t 
/…/ (88). Tretja sestra v pošteni gostilnici naj streže: p r a v i c a. (89) Četrta sestra 
v pošteni gostilnici naj služi: b o g a b o j e č n o s t (90). 

2.4.2 Čustvena zaznamovanost
2.4.2.1 Skladenjsko se ekspresivnost izraža v vzkličnih povedih, uvedenih z 
medmetom, izraženi želelnosti z naj bi, rabi ogovornih zaimkovnih oblik (ti, 
Vi), v že omenjeni prvoosebni avtorjevi ali skupinski pripadnosti (moj, naš): 
npr. 

O sveta cerkev, ti blaženo društvo pravovernih kristjanov, izvoljena Jezusova 
nevesta in ljubezniva mati naša, bodi nam pozdravljena (101); O, gospodje 
(135), Gorjé vam, ki zjutraj vstajate, da bi pijančevat hodili /…/ Oj, moje ljudstvo, 
ti še ne poznaš strupa, katerega piješ /…/ Gorjé meni, pastirju višjemu, ako tebi 
zamolčim nevarščino (193); Oh naj bi to veselje stanovitno bilo (159), Oh, naj 
bi vsi verni ta glas svoje ljube matere zaslišali, prav razumeli /…/ (59). 

2.4.2.2 Nadomeščanje in izpust glagola odhajanja s prislovom proč izraža 
odvračanje od navedenega dejanja – neglagolsko izražanje spremlja še para-
lelizem: Proč od nas grdo službovanje zaradi ostudnega skopuštva; proč vsako 
prejemanje darov; proč /…/ daleč proč (120).
 2.4.2.3 Čustvenost je izražena tudi z izbiro besedja: pozitivna z ljubkovalnimi 
izrazi, omenjanjem srca (npr. iz vsega srca, srčno, cesarja označi s prijaznimi 
epiteti (srčen, milostiv, skrben, svetel (222)), negativna s prilastki strašen, gro-
zoviten, peklenski, hudoben, krvav: npr. krvav meč, hudobna dela, z gorečim 
žveplom, deroči volkovi, krvava prekucija ipd. 

3 Besedoslovne značilnosti in besedotvorne posebnosti 

3.1.1 Pojmovne skupine besedja 
V pismih prevladuje versko izrazje, ki tu ne bo predmet obravnave, z izjemo 
prenesene rabe, ter tematsko besedje, nanašajoče se na vsakdanji človekov 
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predmetni svet in dejavnosti, kot so kmečka, gospodinjska opravila, rastline, 
vinogradništvo, naravne nesreče (npr. potres), družbena dogajanja (npr. kmeč-
ki upori), razvade, kot so pitje žganja, ponočevanje itd. Slomšek ob ustaljenem 
knjižnem kranjskem besedju razširja besedni zaklad tudi iz svojega narečnega 
prostora oz. bivalnega okolja.11 Besedje (z ustaljenimi, tudi prenesenimi izra-
zi in prostimi ter stalnimi besednimi zvezami) lahko tematsko razvrstimo na 
nekatera tipična pomenska polja: v okviru prevladujočega religioznega poj-
movnega sveta zasledimo tudi časovna poimenovanja, imena praznikov: npr. 
prazniki ali svetki, adventni čas, sveti čas, postni čas, prepovedani čas, prepove-
dani postni dnevi, štiridesetdanski post od pepelnice do velike noči, sveta velika 
noč, veselo vstajenje; dan (sodbe); tematsko omejeno izrazje v zvezi s postom: 
npr. sveti post, trojni post, trdo postiti se, pritrgati si, (v)zdržati se jedi (21); poi-
menovanje grešnega: npr. greh, pokora, požrešnost, pijanost, objokovati svoje 
pregrehe, zatirati svoje hudobne navade (61), hudobno poželenje premagati 
(21) idr. Vsebuje tudi tedanje splošno izrazje, npr. v zvezi s postom s področja 
prehranjevanja (npr. postna gosposka jedila (74), slastne jedi, navadna jestvina, 
mesenine, zauživati, použiti, okusiti, odteščati, ostati tešč (72), obhajati gosti-
je, ženitvanjsko veseljevanje (59); poimenovanja obrokov: predpoldnevšnica, 
mala južina (71), kosilce ali zajutrek (72), vzporedne podpomenske izraze za 
količino pijače: ne po kapljicah, po žlicah, po kupicah, po poličih izpijajo (199); 
poimenovanja oseb, starostnih, poklicnih skupin ljudi: Mladeniči, odrasli dečki, 
mladenke, dekline (110–111); hišni gospodarji, hišni oče ali mati, dušni pastir 
svoje družine (61), likebi, krčmarji in oštirji; v metaforični rabi prevladuje izraz-
je s področja vinogradništva: gorica, trsje, mladike, vinska trta, trnje, oka poga-
njati, mladike lepo kažejo (19), Žlahtno trsje, dobro okopano, j e  t r e b a  t u d 
i  p l e t i  i n  o v e z a t i (12); čebelarstva (bučelice, bučelni ul ali panj, roj, mati-
ca, delavne bučelice, žlahtna strd); družboslovno izrazje (tožbe, pravde, dežel-
ska gosposka, prekucuhi, prekucija, punt, spuntati, šuntarji, deželske postave, 
ustavne pravice, col, davek, dacija, domača (gruntna) gosposka, kralj (cesar), 
oblastniki, podložniki, soseska, srenja, odborniki, poslanci, volivci, deželni zbor 
itd.) ter še izrazje z drugih področij. 

3.1.2 Narečna plast besedja 
Za Slomška so značilni nekateri štajerski narečni izrazi: dekline, svetek 'praznik', 
pred vsemi svetci 'svetimi', pred veliko Gospojnico (109), težkočne žene 'noseče' 
(109), zahomotano (temno) pripovedujejo (149), gleštati 'premoči' (215), golč, 

11 Martina Orožen je Slomškovo besedje opredelila takole: ''Slomškovo (knjižno) besedišče je v osnovi 
središčno slovensko, vendar skladno z njegovimi načeli o 'bratrnem podajanju' na skladenjski ravnini 
upovedovalno razgibano s stilno opaznim izvirnim razlikovalnim besedjem koroškega, štajerskega in 
panonskega narečnega območja. 
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golčati 'govor, govoriti' (102), deca, ljuto ljudstvo, ljuti srd (152), obečati (214), 
učiniti, penezi, popaliti stanovje 'požgati' poleg zažgati (223) itd. Narečni izrazi 
nastopajo tudi v sopomenskih parih na prvem mestu ali kot vzporednica. 

3.1.3 Sopomenske dvojice
Tudi za Slomška je značilno navajanje sopomenskih dvojic: narečnih ali novej-
ših, še neustaljenih knjižnih besed v oklepaju ob nevtralnejših, uveljavljenih 
knjižnih, pa tudi v obratnem zaporedju: npr. bakrenih (kufrastih) posodah, col 
(muta) (216), družba (bratovščina) (218), fantje (mladeniči) (242), mladeniče 
(dijake) (173), golč (govor) (102), govorjenje (marnovanje) (93), korun (krom-
pir), hrabre vojščake (srčne žolnirje) (222), Revnim onemoglim vojščakom 
(invalidom) (239), zdravilo (vračtvo), Na sveti (božični) dan (191), pred duho-
vim (binkoštmi), Lahi (Italijani) (151), tovarnah (fabrikah), težkem (žmetnem) 
delu (109), tuje (ljudske), krščanske občine (škofije) (75), duhovnim pastirjem 
(župnikom), obiskovaje svitnice (zornice) (61), vzgoja (reja), h kosilcu (zajutre-
ku) (95), vinikov (strupenih divjih jagod), točilo (prešo) (192), v legru (vročinski 
bolezni) (194), hasek (prid) (216), ošabni (napihneni), lažnjivih in zapeljivih 
bukev (knjižur), više (več) itd. Včasih je v oklepaju tudi opisna zveza, perifraza 
termina: npr. cerkev (družba vseh vernih) (103), sicer je še dodana razlaga v 
nadaljnjem besedilu: to je sveta mati katoliška cerkev, občestvo ali društvo vseh 
pravovernih kristjanov (103). Sopomenke nastopajo tudi kot priredni, sore-
dni členi v samostalniški zvezi: bučelnega ula ali panja, prestol ali sedež (225), 
žlahta ali krščanska hiša; razbojnik, tolovaj itd. 

3.1.4 Prenesena raba besed
Priljubljen in neobhoden retorični postopek besedne pestrosti na pomenski 
ravni je preneseno izražanje v okviru religioznega, cerkvenega besedja, ki ga 
je priporočal tudi v Vajah cerkvene zgovornosti;12 temelji na krščanskem poj-
movnem svetu, svetopisemski simboliki in prispodabljanju, ki je razloženo ali 
prepoznavno.  

 
3.1.4.1 Primera in metafora 
3.1.4.1.1 Slikovitost njegove besede se odraža v rabi primer iz vsakdanjega 
življenja, ki potrjujejo slogovno približevanje ljudstvu in nazornost izražanja. 
Pogosti začetki pisma s primerjalnim odvisnikom kažejo Slomškov didaktični 

12 V tej Slomškovi retoriki, objavljeni v Drobtinicah l. 1862, je posvetil pozornost tudi govorjenju 
v prispodobah: ''Slovenci v svojih pogovorih prilike in čedne podobe (Vergleiche und Bilder) radi 
imajo, in tudi govornik naj se vadi jih modro saditi'': p. roža tvoje mladosti, venec nedolžnosti, svete 
vere luč, itd. – Prilike naj bodo domače /…/ (navedeno po Orožen, ''Teoretični in praktični jezikovni 
nazori Slomška'', 115). 
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in predvsem na nazornosti in razumljivosti temelječ slog, stavčno oblikovane 
primere, npr. Sveto leto (1852): 

Kakor oče, ki svojim otrokom za časno in večno srečo skrbi, skrbijo sveti oče 
vseh pravovernih kristjanov na svetu, papež Pij IX, za zveličanje naše. (176); 
Kakor hišni gospodar v svetem evangelju zjutraj vstal delavce najema, ravno 
tako tudi jaz o začetku škofovske službe delavce kličem in prosim: duhovnike, 
šolske gospode, stariše, gospodarje in gospodinje, da mi pomagate; Taka pijača 
zelo milo teče po grlu, poslednjič pa piči ko gad in rani ko strupena kača. (194). 

Ponočevanje odsvetuje z učinkovitima primerama: Grdo ponočevanje je 
črna tema in košata mati vseh teh hudobij. (111). Spoved primerja s konkretni-
mi gospodinjskimi opravili: pridna dekla pogosto hišo pomete, če se ji količkaj 
nasmeti, skrbna gospodinja perilo spere, kakor hitro se zamaže; mi bi pa ne čedili 
svoje vesti? (13). Slomšek često primerja ali poimenuje konkretne in abstraktne 
pojme človekovega in krščanskega sveta z denotati iz našega naravnega okolja, 
ki nastopajo tudi v povezavi z drugimi abstraktnimi pojmi: v metaforični – sim-
bolični pozitivni ali negativni vlogi nastopajo pogosto tipične realije, kot zarja, 
luč, rožice, žlahtna vinska trta, žlahtno trsje, kača, volk idr.: Materni nauk je deci 
juterna zarja. (160); Molitev je naši duši sapa življenja (161), malopridni, 
nezadovoljni ljudje so črvi naše prave sreče (215); dekliči, naše matere svete 
katoliške cerkve žlahtne rožice ipd. Slomšek se rad poslužuje klasične krščanske 
pastirske metaforike: verniki so ovčice13 in čreda, duhovniki božji pastirji, škof 
višji pastir, papež najvišji pastir, Jezus božji ženin ipd.

3.1.4.1.2 Primere pa so često strnjene v metaforično preneseno poimenovanje, 
ki je večinoma pojasnjeno na več mestih, spet razvezano za vezjo (glagolom 
biti) z motivirajočim poimenovanjem, tretje pri primeri je često opuščeno. Npr. 
sveta katoliška cerkev je dosledno poimenovana z izrazom (sveta) mati, ki je 
jedro samostalniške zveze po metaforičnem prenosu ob neprenesenem poi-
menovanju, ki je desni ujemalni prilastek, npr. po nauku svete matere katoli-
ške cerkve (21), pogosto pa je razvezana v primeri v povedkovodoločilni obliki 
brez primerjalnega člena: Sveta cerkev je pa ravno dobrotljiva mati, kakor je 
skrbna; Sveta vera je drag biser ali žlahten kamen, za katerega kupec vse svoje 
premoženje dá, da biser dobi (82). 

13 Metaforični prenos je natančno prikazan in obravnavan v: Jerica Snoj, Tipologija slovarske 
večpomenskosti slovenskih samostalnikov (Ljubljana, 2004) 161–183. Metaforiko Svetokriškega z 
vidika pomenskosestavinskih sprememb je v svojem diplomskem delu obravnavala Petra Podlesnik, 
Pojmovni svet metaforičnih poimenovanj v pridigah Janeza Svetokriškega (Ljubljana, 2001), mentori-
ca A. Vidovič Muha. Svetokriški človeka poimenuje z izgubljene ovčice, motivirajoči pomen je majhna 
ovca – uvrščevalna pomenska sestavina pa domača žival. 
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3.1.4.1.3 Metaforične izraze niza v podrednih samostalniških zvezah, tako da 
jedro predstavlja preneseni izraz, ponavadi s slabšalnim predznakom, rodilni-
ški prilastek pa poimenuje konkretno ubesedeno predmetnost: npr. pod železje 
krvave sile, z železnim kolom kačo prekucije in punta po glavi mahnil, hudobni 
kači prekucije na glavo stopil (219), meč pravice (221), vneti ogenj punta (223), 
šiba potresa (218) itd. Metaforičnost je lahko naknadno razložena in razvezana 
in zajame celotno podobo s simbolnim pomenom: npr. Volkovi čredo najrajši o 
takem času napadajo, kedar pastirja blizu ni. (168).

3.1.4.1.4 Najpogosteje se pojavlja tradicionalna krščanska vinogradniška 
metaforika in simbolika, ki jo Slomšek vplete v več pisem in izhaja iz Jezusovih 
besed, ki jih navaja v obeh pismih ob nastopu škofovske službe: Jaz sem vinska 
trta, vi ste moje mladike. (12, 127).14 V prvem postnem pismu je postopno delo 
v vinogradu uporabljeno kot okvir, ki iz konkretnega sproti prehaja v abstrak-
tno, razvezano pa je z dostavkom, božjim vršilcem dejanja ali v samostalniškem 
določilu: 

Slovencem lepšega in bolj imenitnega dela ni kakor vinograd obdelovati. 
Vinograd Gospodov obdelovati je moje delo pa tudi vaša dolžnost meni pomaga-
ti, da bo gorica lavantinske cerkve /…/ podobna dobro obdelanemu vinogradu, v 
katerem žlahtno trsje lepo rase, dišeče cveti in obilnega sadja rodi. (7); I. Gorico 
lavantinske cerkve okopavati z nauki svete katoliške vere, katera je luč, ki nam 
sveti v večno življenje. (8); Bog je zasadil velik in imeniten vinograd, svojo sveto 
cerkev na gorico tega sveta (7); Lepa vinska gorica vinograda Kristusovega je 
lavantinska škofija, ki se po koroški in štajerski deželi razlega, blizu štirikrat sto 
tisoč duš ima, lepo žlahtno trsje, med katerim je tudi on izrastel, si vsake službe 
poskusil, višjega pastirja službo prevzel, naj bi višji hišnik velikega vinograda 
Gospodovega bil. (8). 

V postnem pismu za l. 1858 Beseda krčmarjem najdemo vrsto prenesenih 
poimenovanj: na gostinsko oz. vinogradniško okolje se nanaša tako poimeno-
vanje boga in njegov prostor (vinograd), kot glagoli, ki poimenujejo naša deja-
nja: Hišni gospodar nebes in zemlje nas kliče v svoj vinograd na delo, da svoja 
srca pregrešnega dejanja otrebimo, naj bi obilnejšega sadu krščanske pravično-
sti in dobrih del obrodili. (86). Nato sledi primerjanje oz. pojasnjevanje abstrak-
tnih pojmov, dejanj, grešnih del s predmetnostjo, ki obkroža kmeta; npr. poena-

14 M. Orožen je podobne metaforične prijeme ugotovila v Slomškovi pridigi Jezus vinska trta svoje 
cerkve. Orožen, ''Teoretični in praktični jezikovni nazori Slomška'', 116.
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čenje duhovnega, abstraktnega (sveti post, božja beseda, molitev in miloščina) 
in snovnega, konkretnega (vinjak 'nož za vinsko trto', motika, vejnik – očistiti, 
rahljati zemljo, sad raste): Sveti post je vinjak, s katerim svoje srce hudih nago-
nov očistimo; božja beseda je motika, katera zemljo našega srca rahla; molitev 
in pa miloščina sta žlahtni vejnik, na kojem raste dragi sad za večno življenje. 
Ne mudimo se torej, ampak primimo za duhovno orodje. (86). Prilika o žlah-
tni kraljevi gorici je uvod v pismo ob preselitvi škofovskega sedeža v Maribor 
(159). Nato sledi dokazovanje, ki vključuje tudi primerjavo z žlahtnimi trtami z 
dodatno metaforično navezavo v obliki desnih neujemalnih rodilniških prilast-
kov: npr. Tako boste žlahtnim trtam v Gospodovi gorici podobni, katere rumeno 
sonce obseva in učini, da obrodijo obilo žlahtnega vinca prave modrosti, ne 
pa kalne pijače spak in zmotnjav. (160). 

V Besedi žganjepivcem, ki je izšla v posebni brošurici v Celju 1851. leta (op. 
urednika str. 192), v navedku Izaijeve žalostne pesmi sledi razlaga izraza vino-
grad: ''Kdo pa je oni imenitni vinograd, o kojem božji mož govori? To ste poleg 
izraelskega ljudstva tudi vi, preljubi Slovenci, žlahtne, drago kupljene mladike 
Jezusa Kristusa, katere je v svoj solnčni vinograd svete katoliške cerkve zasadil'' 
(192) /…/ Imeniten vinograd ste, Slovenci vi, drage trte Kristusove. (192). Podob-
no so otroci poimenovani žlahtne mladike vinograda Kristusovega. Iz navede-
nih primerov je razvidno, da je Slomšek skušal znano metaforiko še dodatno 
pojasniti in jo razložiti bralcem. 

3.1.5 Ukrasni pridevki 
Slomšek se v pismih poslužuje ustaljene ljudske in svetopisemske rabe pridev-
niških in prislovnih določil: npr. črna misel, goreč ogenj (219), sovražni ogenj 
(152), milo tožiti (93), peklenski sovražnik (167), nebeška gostija (59), črna 
tema (111), črna zemlja (101), rumeno sonce (160), hkrati pa poseže tudi po 
izvirnejši ekspresivni, ljubkovalni ali slabšalni barvitosti, s katero osvetljuje ali 
zatemnjuje človekove dobre in slabe lastnosti in dejanja: npr. za ljubo pohlev-
nost (120), ostudno skopuštvo (120), ošabno zapovedovanje, neznosno gospo-
dovati (121), košata pošast (95), krvava gostija hvaljene svojosti (219).

3.1.6 Stalne besedne zveze 
Pestra je tudi raba svetopisemskih in ljudskih frazemov, ki jih Slomšek v nada-
ljevanju lahko prikroji tudi svoji misli, npr. Sv. Pavel veli: ''Kdor ne dela, naj ne 
jé''; jaz pa po vsi pravici povem: Kdor ne moli, naj tudi ne dela, in naj ne uživa 
darov božjih. (161). Pogoste so stalne zveze: npr. gre rakovo pot 'umira' (194); 
pamet jemati (195), drago življenje vzeti (223), storiti se deležen, ležati na vesti 
(216). 
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3.2 Besedotvorne posebnosti Slomškovih pisem 

V besedotvornem pogledu so opazne nekatere besedotvorne morfemske 
časovne ali narečne štajerske razlike, pa tudi verjetno avtorjeve ekspresivne 
tvorjenke – nekatere se razločujejo po pred- in priponskih obrazilih: npr. nogo 
ulomiti, glavo utolči, udelavate (110), 'pokončati', točarica 'točajka', gostilni-
ca, oprost -i 'oprostitev', dovoljba 'dovoljenje' (109), sobičke 'sobe', grozovi-
tno umorstvo (69), dojdete (95), pojedeži, prevzetljive gizdosti (17), otetvo 
(223), gostokrat 'pogosto', nevarščina ob nevarnost (193), podpihači, ponam-
ci 'zanamci' (111) izburijo (podzemeljski vetrovi s strašno silo), rejevnik 'vzgoj-
telj', hotevati itd.; možna so tudi dvojnična obrazila: ponočuhi, ponočnjaki 
(112–113), ponočniki (111); deklina ob deklič; družban, družbana 'član/čla-
nica družbe (bratovščine) sv. Mihaela (154), kristjana 'kristjanka' (150) – kot 
kažeta zgornja primera, je Slomšek tvoril modifikacijske izpeljanke za ženski 
par moškemu z obrazilom -a. Tudi besedotvorni postopek zlaganja je bil pri 
Slomšku pogosteje izkazan, zato zasledimo pri njem manj navadne zloženke, 
pa tudi sklope za besedne zveze: npr. drugovercev (85), grdoverni ljudje (83), 
mesojeja, mesojed 'mesna jed', mesojedci, samogoltniki, zločest, žganjepija, žga-
njepivci, (110), sladoželjčnost (108); zlatavredne knjige, častiželjnost, krivovero 
(85), rožnivenec, žalibog, neznabogi 'neverniki', sadunosne 'rodovitne' itd. 

4 Sklep 

Slomškova besedilna in besedna slogovna sredstva tudi v zadnjem obdobju nje-
govega literarnega ustvarjanja izkazujejo premišljeno in učinkovito izbiro, ki 
ob teološki erudiciji visokega cerkvenega dostojanstvenika v pastirskih listih 
odseva njegov čut za dojemanje preprostega človeka. Slogovna nazornost, 
jasnost, mestoma celo poenostavljenost, ponavljalnost z različnimi sredstvi, 
pogosto pojasnjevanje, prepričevanje s primerami, frazemi, z več navedki, z 
razvezano ali razvidno, iz človekovega izkustvenega sveta povzeto metonimič-
no in metaforično prenesenostjo, so sicer tudi tradicionalne retorične prvine, 
ki jih Slomšek preseže z žlahtno leporečnostjo umetnostnega sloga in sočno, 
kleno domačnostjo žive govorice. 
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Irena Orel

THE STYLE AND WORD FORMATION OF PASTORAL LETTERS BY 
SLOMŠEK

SUMMARY

The Pastirski listi (Pastoral Letters) by Slomšek were published nearly 30 years 
after the death of the author as the 5. book of his Zbrani spisi (Collected writ-
ings, 1890). They were modernised in terms of orthography, partially also in 
terms of grammar and lexicography, that is why they only partly reflect the state 
in the time of origin. Also in these types of texts Slomšek chose convincing sty-
listic means of the traditional church rhetoric, combined them in an imagina-
tive and convincing way and created his unique personal style, so that all believ-
ers could understand them. The initial greeting addresses and the addresses in 
the middle of the texts are an expression of the author’s emotional attitude 
towards the addressees. Although repetition is present, the addresses are diverse 
in naming the addressed persons and in choosing the modifiers next to them. 
In accordance with the biblical pastoral symbolism the metaphorical address 
of believers as ovčice (sheep) prevails next to the metonymies duša (soul), brat 
(brother), sestra (sister), sin (son), hči (daughter) and addresses in terms of 
religion kristjani (Christians), verniki (believers), addresses according to pro-
fession and class (e.g. Preljube Vi matere, Vi rokodelci, Vi krčmarji, mladi bogo-
slovci, novinci, meaning Beloved mothers, craftsmen, tavern-keepers, young 
students of theology, novices) and addresses according to nationality (Preljubi/
Dragi Slovenci, meaning Beloved/Dear Slovenes). While defining the addressees 
in terms of faith the author lovingly addresses the named individual (e.g. (pre)
ljube/predrage/verne (moje) ovčice (Jezusove), meaning (my) (be)loved/dear/
faithful (Jesus’) sheep; Preljubi (verni/ katoliški kristjani itd. meaning Beloved 
(faithful/catholic) Christians) etc.). 

The cognitive role of the texts and the expressivity are, in terms of syn-
tax, expressed by the imperative and phrases with the verb have and infinitive, 
expressing necessity, exclamatory sentences, the usage of the addressing form 
of pronouns, rhetorical abandonment of the neutral word order in relation 
to the position of the verb, possessive adjectives and left modifiers. Orders are 
stated in the form of an entreaty, demand, reprimand, sometimes they are sup-
ported by supplication. The frequency of the general, subject and comparison 
subordinate clauses is typical of his pedagogical and illustrative style. The set 
rhetorical elements of courteousness next to accumulation are above all the 
antithesis and (in)direct rhetorical questions as a popular kind of rhetorical 
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dialogue, also including the supposition about the answer of the addressee. e.g. 
Ta beseda je ostra, boste dejali; pa vam povem, da je resnična (These words are 
harsh, you will say, but I tell you that they are true, 202); parallelism of sentence 
elements (e.g. Srečen, kdor /…/; blagor mu, kdor /…/, zveličan, kdor /…/ (Happy 
those who/ …/, Blessed those who /…/, Redeemed those who /…/, 101). The inter-
textual usage of citations according to Apostle Paul, the Holy Bible, the Holy 
Fathers etc., the inclusion of historical events, the social circumstances of that 
time, current news, examples, parables and autobiographical details serve to 
stress the arguments but also enrich the thoughts expressed. 

The vocabulary includes religious terms but also general, humanistic and 
expressive terms. Slomšek belongs to those authors who use synonym pairs 
to explain the newer standard or dialectal expressions in the brackets (e.g. 
zdravilo (vračtvo), tovarnah (fabrikah), pred duhovim (binkoštmi), težkem 
(žmetnem) delu). The letters contain Styrian dialectal expressions (e.g. svetek 
'praznik', pred veliko Gospojnico 'veliki šmaren', težkočne žene 'noseče') and 
morphemic word formation variations in terms of time or dialect (e. g. deklina 
next to deklič, točarica 'točajka', sobičke 'sobe', ponočuhi next to ponočnjaki, 
ponočniki), compound words and incorporation (e.g. mesojeja, žganjepija, 
neznabogi) The biblical and folk phrases, which are sometimes modified, are 
frequently used. The picaresqueness of his style is expressed in the usage of 
parables, examples and comparisons and the classic metaphors, arising from 
that (e.g. Grdo ponočevanje je črna tema in košata mati vseh teh hudobij.* (111), 
kačo prekucije in punta (221)). The vineyard symbolism is present in several 
letters (e.g. gorico lavantinske cerkve okopavati z nauki svete katoliške vere (8)). 

Even in the last period of his literary production Slomšek makes well con-
sidered and effective choices in view of textual and lexical stylistic means, 
which express his sense for comprehending the simplicity while possessing the 
theological erudition of the high church dignitary. 
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Izvleček:
Prvo polovico 19. stoletja je zaznamoval proces oblikovanja enotnega novo-
slovenskega knjižnega jezika. Spremembe so se dogajale na vseh jezikovnih 
ravninah, tudi na besedoslovni pri strokovnih poimenovanjih. Primerjalna jezi-
koslovna analiza izbranih Slomškovih katekizmov in pridižnih besedil razkriva 
dinamičen proces izmenjave in enotenja razlikovalnih liturgičnih terminov iz 
osrednjega (kranjskega) knjižnega jezika in tistih iz vzhodnoslovenskih knji-
žnih različic. Slomšek je v odločilnem trenutku znal preseči lokalne jezikovne 
okvire in je prednostni položaj priznal osrednjeslovenskemu knjižnemu jezi-
ku, saj se je zavedal narodnozdruževalne vloge poenotenja knjižnega jezika. 
Z lastnim zgledom je sodeloval pri prenovi najstarejšega krščanskega izrazja. 
Pomagal je ustvarjati skupen knjižni jezik, ki bi bil bogat, razumljiv in hkrati 
sprejemljiv za vse Slovence. 

Ključne besede: 
Zgodovinska terminologija, Anton Martin Slomšek, enoten novoslovenski 
knjižni jezik, liturgični termini, izmenjava in poenotenje liturgičnih terminov. 
.

 Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 10 (2010), št. 2–3, str. 647–666, 31 cit. 
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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V času od izida prve znanstvene slovnice slovenskega jezika, Kopitarjeve Gram-
matik der slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark (1808), prek 
objave ''novih oblik'' (1850) do prve izdaje novoslovenske Janežičeve Sloven-
ske slovnice (1854) so si slovenski izobraženci načrtno prizadevali oblikovati 
skupen, vseslovenski, enoten knjižni jezik. Zadnja aktivna generacija duhovni-
kov – slovničarjev je nosila breme odgovornosti za preobrazbo stare kalkirane 
skladenjske in besediščne zgradbe v novo, za vse Slovence sprejemljivo izvirno 
slovensko podobo in uspešno normiranje enotnega novoslovenskega knjižne-
ga jezika.1 Naj na kratko ponovimo pomembna dejstva iz slovenske jezikovne 
zgodovine prve polovice 19. stoletja. Oblikovanje pokrajinskih knjižnih različic 
v začetku 18. stoletja – na eni strani osrednjeslovenskega (kranjskega) knjižne-
ga jezika s koroško različico, na drugi strani prekmurskega knjižnega jezika z 
vzhodnoštajersko knjižno različico – so povzročile cerkvenoupravne, politič-
ne, kulturne, geografske okoliščine in specifični notranjejezikovni dejavniki. 
Od zgodnje faze pokristjanjevanja naših  prednikov (8.– 9. stoletje) so ti dejav-
niki vplivali tudi na oblikovanje verskega, krščanskega izrazja v slovenskem 
jeziku, ki je nastalo za potrebe razširjanja in utrjevanja katoliške vere. Bolj ali 
manj načrtno je liturgični jezik nastajal v manjših središčih (prafare, samostani 
z zaledjem posestev) in se tudi razlikovalno oblikoval. V prvi polovici 19. stole-
tja so bile pisne različice v odnosu do sočasnih živih govorov na glasoslovni in 
oblikoslovni ravninini v arhaičnem razmerju, na besedoslovni (besedotvorni) 
in skladenjski ravnini pa v inovacijskem razmerju.2 V izhodišče knjižne prenove 
je Jernej Kopitar postavil ljudski jezik. Prenova v ljudskem duhu je bila mišljena 
z vidika izvirnosti besedišča in skladnje ter v poenotenju glasoslovne in obliko-
slovne ravnine z enotnim črkopisom: 

Ljudski jezik (zvrstno naravnani govorjeni jezik deželanov) naj bi bil predvsem 
izhodišče za skladenjsko in besedno prenovo, ker ga ni v tolikšni meri bremenil 
vpliv tujega jezikovnega sistema. Zakonitosti slovenske skladnje je bilo treba pre-

1 Jezikoslovno problematiko normiranja t. i. novoslovenskega knjižnega jezika je temeljito preučevala 
Martina Orožen v monografiji Oblikovanje enotnega slovenskega knjižnega jezika v 19. stoletju, 
(Ljubljana, 1996) (dalje: Orožen, Oblikovanje enotnega slovenskega knjižnega jezika). Znano je, da se 
je zanimanje duhovnikov za jezikovno in jezikoslovno problematiko pojavilo sekundarno, za potrebe 
verske vzgoje (vernikov) in izobrazbe (gojencev za duhovniški poklic). Kot pri protestantskih piscih 
16. stoletja je bil tudi v prenovljeni katoliški cerkvi slovenski jezik pri katehezi in delno v bogoslužju 
(molitve, pridige, cerkvena pesem) pripomoček za posredovanje verskega nauka. 

2  To ugotovitev je na konkretnih zgledih v monografiji Oblikovanje enotnega slovenskega knjižnega 
jezika dokazovala M. Orožen, predvsem v poglavjih: ''Slovenska duhovščina in slovensko jezikoslovje 
v 18. in 19. stoletju'', 11–26, ''Kako pojmovati Kopitarjevo opredelitev za ljudsko osnovo slovenskega 
knjižnega jezika'', 51–62, ''Izoblikovanje knjižne slovenščine po Kopitarju'', 63–76, ''Kopitar – pobud-
nik skladenjske in besediščne preobrazbe osrednjega slovenskega knjižnega jezika v 1. polovici 19. 
stoletja'', 77–90, ''Teoretični in praktični jezikovni nazori Slomška'', 103–121, ''Slovenski knjižni jezik 
in zaton pokrajinskih knjižnih različic v prvi polovici 19. stoletja'', 121–133.
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poznati v živih narečjih ljudskega jezika oziroma ljudski besedni umetnosti (živ 
ljudski govor, ljudska pesem, ljudsko pripovedništvo). Splošna razumljivost, gov-
orna osvojljivost, razvojna pravilnost – to so bila nova merila za preoblikovanje 
jezikovne knjižne osnove.3 
     
Iz povezovalnih procesov je bil do konca prve svetovne vojne izvzet pre-

kmurski knjižni jezik, ki se je z izhajanjem nabožnih knjig v 18. stoletju začel 
naglo razvijati v ogrskem delu habsburške monarhije. V prvi polovici 19. sto-
letja so se pisci iz osrednjega, koroškega in vzhodnoštajerskega prostora začeli 
zanimali za knjižno dejavnost ogrskih Slovencev. Rezultat je bil, da se je nasta-
jajoči novoslovenski knjižni jezik oplajal tudi z razlikovalnimi prekmurskimi 
besedami in drugačnimi besedotvornimi vzorci, ki so bili mnogokrat bolj izvir-
ni. Prekmurci in Porabci so namreč s kajkavskimi Hrvati in Slovaki v panon-
skem prostoru delili skupno starocerkvenoslovansko tradicijo.4 Prenova se je 
zgodila na podlagi preobrazbe in sistemske dopolnitve osrednjeslovenskega 
(kranjskega) knjižnega jezika ob istočasnem ukinjanju pokrajinskih knjižnih 
različic – koroške in vzhodnoštajerske. 

Novoknjižno besedišče v notranjeavstrijskih deželah se je prenavljalo in 
enotilo postopno.5 Temeljno načelo je bilo, da so se opuščale iz tujih jezikov 
prevzete in dobesedno prevedene besede (kalki). Na njihovo mesto so priha-
jale izvirno slovenske besede, ki so bile znane pred germanizacijo pretežnega 
dela slovenskega etničnega ozemlja, ali izrazi iz govorjenega, t. i. ljudskega jezi-
ka. Po potrebi so nove besede jemali tudi iz drugih ''slovanskih narečij'', pred-
vsem iz sorodno najbližje hrvaščine in ''stare slovenščine'' (odkritje Brižinskih 
spomenikov!). Sprejemanje slovanskih besed se je zaradi arhaizacije in slaviza-

3 Orožen, Oblikovanje enotnega slovenskega knjižnega jezika, 58.
4 Orožen, Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika : od Brižinskih spomenikov do Kopitarja; 

ista, ''Puristično prečiščeni kranjski knjižni jezik v nabožnem slovstvu pred normativnim poenoten-
jem slovenskega knjižnega jezika'', v: Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah (Zora 41), 
ur. M. Koletnik, V. Smole (Maribor, 2006), 476–484; Marko Jesenšek, ''Slovensko besedje v panonskem 
jezikovnem prostoru'', v: Besedoslovne lastnosti slovenskega knjižnega jezika in narečij (Zora 28), ur. M. 
Jesenšek (Maribor, 2004), 7–169; isti, ''Spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor'', poglavje 
''Nastanek in razvoj prekmurskega jezika'' (Zora 33) (Maribor, 2005), 26–38; isti, ''Značilno besedje 
vzhodnoštajerskega in prekmurskega jezika'', v: Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah 
(Zora 41), ur. M. Koletnik, V. Smole (Maribor, 2006), 508–518.

5 Po predhodnem tehtanju in soočanju različnih mnenj in nazorov so se odločili za etimološko-
zgodovinski pravopis, glasovno-pisno in oblikoslovno podobo novoslovenskega knjižnega jezika. 
Izbrani glasoslovni in oblikoslovni sestav je bil bolj arhaičen, ker ni podlegel moderni vokalni reduk-
ciji in posledično spremembam v soglasniškem sestavu in v naglaševanju. Vzdrževal se je v govorje-
nem in pisnem jeziku obrobnih slovenskih pokrajin. V novoslovenski knjižni jezik je vstopil na hitro z 
objavo novih oblik v Sloveniji (1850), tri leta kasneje jih je sprejel tudi sprva odklonilni Janez Bleiweis 
v Kmetijskih in rokodelskih novicah.
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cije novoslovenščine v drugi polovici 19. stoletja še stopnjevalo.6

Preobrazbo je knjižni jezik doživel v vseh obstoječih funkcijskih zvrsteh. 
Proces prenove je dosegel tudi liturgično terminologijo v osrednjeslovenskem 
(kranjskem) knjižnem jeziku, ki se je kot delno razlikovalna izkazovala manj v 
koroški, bolj v vzhodnoštajerski knjižni različici, najbolj pa v razmerju do litur-
gičnih terminov v prekmurskem knjižnem jeziku.7 

* * *

Nekoliko daljši uvod je bil potreben, da bi si lahko predstavljali, v kako 
pomembnem času za usodo slovenskega jezika je živel izobraženec kmečkega 
porekla, teolog, škof Anton Martin Slomšek. Bil je tudi pesnik, pisatelj, peda-
gog in jezikoslovec.8 Kot izvajalec Kopitarjevega nazora o prenovi slovenskega 
knjižnega jezika je Slomšek v koroškem in štajerskem prostoru, kjer je delo-
val, odigral zelo pomembno vlogo. Znan je bil po trdem in vztrajnem delu za 
prenovo verskega življenja, nravno, kulturno in narodnostno prenovo škofije 
in razvoj primarnega šolstva  – vse v službi izboljšanja življenja svojih rojakov, 
s katerimi je vse življenje ostal v tesnem stiku. S preoblikovanjem lavantin-
ske škofije v pretežno slovensko (spremembe škofijskih meja!) s sedežem 
v Mariboru (1859–1862) je Slomšek zavrl ponemčevanje Slovencev in izgu-
bljanje slovenskega narodnostnega ozemlja. Na vsakem koraku je zagovarjal 

6 M. Orožen v monografiji Oblikovanje enotnega slovenskega knjižnega jezika, 60, razlaga pojem slovan-
sko v starejših obdobjih: ''Prostorski in časovni okviri 'slovenskega' in 'slovanskega' v jeziku v tem času 
še niso bili dovolj razmejeni, zato je Kopitarjev puristični nazor le enostranski. Razmejiti je želel pred-
vsem neslovansko od slovanskega, do natančnejših razmejitev ob presoji jezikovnih pojavov je pri-
hajalo šele kasneje v skladu z narodnostno-družbenim razvojem posameznih slovanskih narodov in 
njihovih jezikov. Zato v tej prvi fazi 'čiščenja' knjižnega besedišča prevzem besedotvornih vzorcev ali 
besed iz 'stare slovenščine' ali drugih slovanskih narečij, knjižnih jezikov, slovenskih narečij pomeni le 
zapolnitev 'primanjkljaja' ob izločanju manj razumljivih kalkov.'' 

7 Andreja Legan Ravnikar, Slovenska krščanska terminologija : od Brižinskih spomenikov do srede 19. 
stoletja (Ljubljana, 2008). Prim. poglavje ''Liturgična terminologija v procesu oblikovanja enotne 
knjižne norme sredi 19. stoletja'', 61–68 (dalje: Legan Ravnikar, Slovenska krščanska terminologija).  

8 Iz njegovega bogatega življenjepisa naj izpostavimo, da se je že v mlajših letih odlikoval kot pridi-
gar in duhovni voditelj v celovškem semenišču, kjer je za bogoslovce organiziral prostovoljne tečaje 
slovenskega jezika. Trdno je bil prepričan, da je dolžnost vsakega dušnega pastirja, da pozna jezik 
svojih vernikov, če hoče izpolnjevati svoje temeljno poslanstvo. V zrelejših letih je bil med drugim 
spiritual v celovškem semenišču, nadžupnik in dekan, višji šolski nadzornik in kanonik v Št. Andražu, 
višji šolski nadzornik za lavantinsko škofijo, pri manj kot šestinštiridesetih je bil posvečen in umeščen 
za lavantinskega škofa. Kot knezoškof je bil član gosposke zbornice na Dunaju; čeprav sprva zadržan, 
je po letu 1848 podpiral vključevanje duhovnikov v narodno gibanje. V lavantinski škofiji je spod-
bujal ustanavljanje rednih in nedeljskih šol. S sodelavci je pripravil učbenike: abecednike, katekizme, 
slovnice, berila, zbirke pesmi za šolo. Bil je tudi začetnik slovenskega mladinskega slovstva. Gl. 
''Slomšek Anton'', v: Slovenski biografski leksikon, Tretja knjiga, ur. A. Gspan (Ljubljana, 1960–1971), 
367–379; "Slomšek, Anton Martin", v: Enciklopedija Slovenije 11, gl. ur. D. Voglar, ur. zv. A. Dermastia 
(Ljubljana, 1997), 149–151.
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enakopravnost obeh deželnih jezikov, nemščine in slovenščine. Kot se je dejav-
no vključil v prenovo verskega življenja, si je prizadeval tudi za enoten knjižni 
jezik. V odločilnem trenutku je znal preseči lokalne jezikovne okvire, ker se je 
zavedal narodnozdruževalne in kulturnorazvojne vloge poenotenja slovenske-
ga knjižnega jezika. Slomšek si je na Koroškem in Štajerskem pridobil somišlje-
nike (npr. Jarnika, Muršca, Murka) in skupaj z njimi pomagal ustvarjati skupen 
novoslovenski knjižni jezik, ki bi bil bogat, razumljiv in hkrati sprejemljiv za vse 
Slovence. Glede na sociolingvistične okoliščine je prednostni položaj priznal 
osrednjeslovenskemu knjižnemu jeziku. Dosegel je, da so se splošno uveljavile 
tudi nekatere jezikovne posebnosti obrobnega slovenskega prostora. 

Kako se je Slomšek konkretno vključil v proces preobrazbe, zbliževanja in 
enotenja knjižnega jezika? Jezikovno približevanje z vsemi prehodnimi fazami 
se odraža na različnih jezikovnih ravninah. Nas posebej zanima besedoslovna 
ravnina z besedotvorjem. Izmenjava besedišča se kaže v splošnem in termi-
nološkem besedju v Slomškovih šolskih učbenikih, berilih, katekizmih in tudi 
pri liturgiji v cerkvi (pridižna besedila). Kljub dobrim rešitvam, ki jih je razkrila 
pričujoča jezikoslovna analiza izbranih Slomškovih del, so se njegovi priroč-
niki, z izjemo dolgo časa najbolj priljubljenega slovenskega učbenika za nižje 
razrede Blaže in Nežica v nedeljskej šoli,9 večinoma uporabljali v lavantinski 
in sekovski škofiji. Na Kranjskem in Primorskem so jih odklonili zaradi novih 
oblik ter nekaterih besednih in besedotvornih štajerskih in koroških poseb-
nosti. 

Na konkretnih zgledih iz učbenikov Malo berilo za pervošolce (1854), 
dalje: SMB 1854, in Veliko berilo in pogovorilo (1856), dalje: SVB 1856,10 lahko 
presodimo, da je Slomšek – misleč na bralce celotnega slovenskega etnične-
ga ozemlja – zelo premišljeno pripravljal učna besedila. V postopno oblikujoči 
se novoslovenski knjižni jezik se je trudil vključevati bogastvo razlikovalnega 
izrazja. Dvojnični, celo trojnični nizi razlikovalnih besed, ki poimenujejo isti 
pojem, so treh vrst. 

(1) Namesto iz nemščine sprejetih besed v osrednjeslovenskem knjižnem 
jeziku, ki so vdirale v govorjeni (in kasneje v pisni) jezik vsaj od 12., 13. stoletja 
dalje, so se na etničnem obrobju ohranjali bolj arhaični domači izrazi. Slomšek 
je v besedilu na prvo mesto zapisoval koroško ali štajersko besedo, ki jo je uvajal 
v skupni knjižni jezik, v opombi pod črto pa je zaradi nedvoumnosti pomena 

9 Faksimile izdaje iz leta 1857, Slomškovo zbrano delo, Faksimile 1, ur. Matija Ogrin (Celje, 2008). 
Prvikrat je delo, ki vsebuje sestavke iz računstva, zdravilstva, higiene, bontona, prirodoslovja in lepo-
slovja, izšlo leta 1842 v Gradcu, nato 1848 v Ljubljani, leta 1857 pa v Celovcu. 

10 Faksimile izdaje iz leta 1854, Faksimile izdaje iz leta 1856, Slomškovo zbrano delo, Faksimile 2, ur. 
Matija Ogrin (Celje, 2008).
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navajal ekvivalent iz osrednje knjižne norme. Tako je z besedjem obrobnih slo-
venskih pokrajin seznanjal Gorenjce, Dolenjce, Notranjce in Primorce. Številni 
zgledi dokazujejo, da pojav ni bil obroben, temveč da gre za načrten proces 
izmenjave besedja različnih besednih vrst. Največkrat gre za pojasnilo v opom-
bi pod črto: šivelja, v opombi *šivelja ali moškrca; jezero – *jezero ali tavžent; 
poljubiti – *poljubiti ali kušniti; modra navada ali raba – *raba, rabiti ali nuc, 
nucati, prim. rabi – *rabiti ali nucati; tesar – *tesar ali cimerman; imenitnim 
osebam – *oseba ali peršona; hrana preborna – *boren ali reven; Bog poverni 
– *Bog poverni, Bog plati ali Bog lonaj; berači – *beračiti ali petljati; vertnice – 
*vertnica ali gartroža; žep – *žep ali varžet; kazen – *kazen, kaštiga (vzhodno-
štajersko, prekmursko) ali štrafa (osrednje); izgled – *izgled ali eksempel; kara 
– *karati ali kregati; kosil'ce – *kosilice, zajterk namesto froštik; lonec – *lonec 
ali pisker; dve vreči – *vreča, mavha ali žakelj; mačke terpinčiti – *terpinčiti ali 
martrati; lovec – *lovec ali jager; bokalov – *bokal, firtelj ali pint; svilo – *svila ali 
žida; hranilnik – *hranilnik ali šparovec; zaklade – *zaklad ali šac; neznabožcov 
– *neznabožec ali ajd, ki Boga ne pozna; pivo – *pivo ali ol, pir; branjavka – 
*branjavka ali tandlarica; račun – *račun ali rajtinga; prestol – *prestol ali tron; 
slobodno – *slobodno ali žiher; kazala – *kazalo ali cajgar. Razlikovalnost besed 
se kaže tudi v priredni zvezi ali kot pojasnilo v oklepaju, npr. pratika ali koledar, 
kvatre ali četerti, palec ali cola, dve ustnici ali žnabli, oralo ali plug, razumite ali 
zastopite, um ali zastopnost, zapopade ali razumi, tisuč (tavžent) (prim. jezero 
milionov ljudi – *jezero ali tavžent), kava (kafé), zrak ali podnebna sapa (luft), 
po občinah (gmajnah), slikajo (malajo). Izjemoma je Slomšek prevzeti osre-
dnjeslovenski izraz zapisoval v besedilu, vzhodnoslovensko ustreznico pa v 
opombi pod črto ali na drugem mestu v priredno zloženi besedni zvezi: čedno-
sti – *čednost ali krepost; čedno – *čedno ali snažno, čisto; bukvic – *bukvice ali 
knižice;11 stara žlahta ali predna rodbina. 

(2) Razlikovalno domače izrazje izkazuje različno poimenovalno motiva-
cijo. Največkrat je na prvem mestu navedena vzhodnoslovenska beseda (vzho-
doštajerska in/ali prekmurska), na drugem pa osrednjeslovenska ustreznica. 
Prevladujejo samostalniki, dosti manj je glagolov, izjemoma Slomšek opozarja 
na razlikovalne zaimke, prislove in celo osebna imena: deca – *deca ali otroci; 
težak – *težak, nadničar ali delavec; dečki – *deček ali fantič; sošolar – *sošolar 
ali šolski tovarš; hasniš – *hasniti ali na prid biti; koristne vednosti – *korist, hasen 

11 Osrednjeslovenski izraz bukve in vzhodnoslovenski knjige se enakovredno izmenjujeta. Prispevata k 
večji razgibanosti besedila, torej imata stilistično vrednost: ''Naj nevarniši sta mladosti dve reči: slabi 
tovarišii v roke priti in pa slabe knige v roke dobiti. Spačene bukve ali zapeljivi spisi so prepovedan 
sad /.../ Zapeljive knige so mično pisane, sladke kot med; kdor pa take bukve bere, ga hitro zmotijo, 
kakor pijanka ribe v potóku. Kdor hóče srečen biti, naj se slabih knig varuje, inu bukev ne bere, kterih 
ne pozna, in zastran kterih koga modrega ne popraša. SMB 1854, 135. 
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ali prid; blagor mu – *blagor mu ali srečen je; šipe ne rastrupite – *rastrupiti, obiti 
ali streti; po sekiricah godel – *sekirice ali note; ob nedeljah in svetkih – *svetek 
ali praznik; v domačih poslih – *posel ali opravilo; se je čemeriti začel – *čemeriti 
se ali se jeziti; taki – *taki, hitro, kmalo (prim. le taki povej –*taki ali prec, koj, 
hitro); se ti kaša merzi – *merziti se ali gabiti se; večerko – *zvečer; se je pripetila 
– *pripetiti se ali primeriti se; priliko – *prilika ali priložnost; sklepec – *sklepec ali 
mali nožič; tergovec – *tergovec ali kupčevavec; po šumi – *šuma, hosta ali les;12 
pletarec – *pletarec, jerbas ali procanja; ljudsko sadje – *ljudsko ali tuje; od male 
gospojnice – *mala gospojnica ali mala maša; gizda – *gizda ali ošabnost; davi 
– *davi ali danes zjutraj; poberuha nažene – *poberuh ali hudoben fant; ročko 
delati – *roke v kolke vpirati; železen lanec – *lanec ali ketina; slava – *slava ali 
čast in hvala; mlad zanič bo tudi star zanič – *zanič ali človek, kteri ne velja nič; 
jaz – *jaz, jez ali jest. Na razlikovalno leksiko ali le besedotvorne variante je 
Slomšek opozoril tudi s priredno besedno zvezo: z nogami cepetati ali mahati; 
kosilo ali mala južina; kužej (pes); bratrani ali bratranci; bratrane ali bratran-
ke; očuh ali očim; dedek in babica, ki jim tudi pravimo stari oče in stara mati; 
''zloženi so zlogi iz pismenk, ktere se tudi čerke imenujejo''; juternica ali danica; 
jek ali hostni glas 'odmev'. 

(3) Zgledov za razlikovalno domače izrazje, kjer je na prvem mestu osre-
dnjeslovenska ustreznica, je bistveno manj: bali – *pridi; petelin – *kokot ali 
petelin; vsaka beseda ali reč (ki se reče); z robcom – *robec ali ruta; rumenjak 
– *rumenak ali žotnak; čerke ali pismenke; škerjančik – *škerjanec, ševa ali goli-
bar; paglavec – *paglavec ali malopridnež; zabeljen – *zabeliti ali začiniti; hitro 
naveliča – *naveličati se ali nadovoliti se; denarje – *denarji ali penezi; izbico – 
*izba, čumnata ali stanica (prim. oboje prevzeto: čumnata ali kamra); po južini 
– *kosilo ali zajterk je zjutraj, južina, obed ali poldnevanje je o poldne, mala 
južina ali malica po poldne; pražnje – *svetačno; merzlica  – *merzlica, trešljika; 
sušica ali jetika; štiri letni časi ali letnice; spomlad – *imenuje se tudi valička, ker 
ondaj ptičice valijo; nekter ji pravijo vigred, zmladetka ali mlado leto; Janezek – 

12 Bogastvo slovenskega jezika, ki se razkriva v pokrajinskih knjižnih različicah, je Slomšek spretno 
izkoristil za živahno upovedovanje dane vsebine: ''Jurče ni vedil za jek ali hostni glas. Ko si za logom 
žvižga in poje, ves židane volje v gojzd zavpije: 'Hop! Hop!' Hitro se mu iz gojzda oglasi: 'Hop, hop!' /.../ 
Jurče se razjezi in zavreši: 'Ti si bedak!' Jurče razkačen še gerje besede daje, pa ravno tako gerde nazaj 
dobiva. Jurče misli, da je kak hudoben paglavec* (*paglavec ali malopridnež) v gojzdu, kteri ga ukarja, 
po šumi** (**šuma, hosta ali les) leta, in iše ves srdit, pa nikogar ne najde.'' SMB 1854, 84.
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*Janezek ali Ivanek, Vanek.13    
    
                                                              

* * *
                                                                    

Proces normiranja enotnega slovenskega knjižnega jezika je vplival tudi na 
preoblikovanje strokovnega izrazja. Izmenjave in proces enotenja liturgične-
ga izrazja lahko na praktičnih zgledih spremljamo v različnih nabožnih bese-
dilih A. M. Slomška in nekaterih njegovih koroških in štajerskih sodobnikov, 
npr. pri vzhodnoštajerskem piscu Jožefu Muršcu. Za jezikoslovno analizo so 
bili izbrani naslednji Slomškovi katekizmi: prek 100 strani obsegajoče poglavje 
'Katekisem ←vete katol←hke vére', ki je izšel v knjigi Sveti evangelji (1845), dalje: 
SSE 1845, in tri izdaje šolskega katekizma Mali katekizem za pervošolce (1951, 
1862, 1869), dalje: SK 1851, SK 1862 in SK 1869.14 Liturgično izrazje, ki se je 
na Koroškem in Štajerskem uporabljalo pri katehezi, v pridižnih besedilih in 
cerkveni pesmi, lahko od leta 1846 spremljamo v verskem letopisu Drobtini-
ce, dalje: D + letnica izida,15 katerega pobudnik, sprva glavni pisec in dve leti 
urednik je bil prav Slomšek. Pregledani so bili letniki od 1846 do 1869. Tudi 
po Slomškovi smrti (1862) je v Drobtinicah izšlo še nekaj njegovih neobjavlje-
nih in prvič prevedenih nabožnih besedil iz nemščine. Za jezikoslovno analizo 
liturgičnih terminov so bili najprimernejši katekizem Sedem šol keršanskega 
nauka za otroke (D 1848) in pridižna besedila z naslovi Pridge osnovane za 
svetke (zapovedane praznike) leta (D 1850), Keršanska beseda o bratovšini ... 
(D 1853), Pridge osnovane za godove svetnikov sploh (D 1855), Sedem žalost 
Marije (D 1857), Zlati nauki za razne stanove o svetem misionu in o duhovskih 
vajah (D 1859–60), Zlato ravnilo keršanskega življenja (D 1861), Keršanska 
beseda za Mariino družbo misjonom pomagati v srednji Afriki, za pokristjaniti 

13 Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar I–II (Ljubljana, [1894–1895], 2006) [Elektronski vir.]; France 
Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika (Ljubljana, 1976, 1982, 1995, 2005, 2007), Tretjo in četrto 
knjigo dop. in ur. M. Snoj in M. Furlan, Kazala v peti knjigi izdelala M. Snoj in S. Klemenčič; Marko Snoj, 
Slovenski etimološki slovar, Druga, pregledana in dopolnjena izdaja (Ljubljana, 2003); Božidar Finka 
(ur.), Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika (Zagreb, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 
1995, 1999); Radoslav Katičić (ur.), Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika (Zagreb, 2002, 
2005); Vilko Novak, Slovar stare knjižne prekmurščine (Ljubljana, 2006); Oswald Gutsmann, Deutsch-
windisches Wörterbuch mit einer Sammlung der verdeutschen windischen Stammwörter, und einiger 
vorzüglichern abstammenden Wörter (Klagenfurt, 1789); Auf Slowenisch-Deutsch umgekehrt und 
bearbeitet von Ludwig Karničar (Graz, 1999).

14 Sveti evangelji s molitvami ino branjam sa v←e nedele, prasnike ino imenitni←hi godove zeliga leta (Celje, 
1845); Mali Katekizem za Pervošolce (Dunaj, 1851, 1862, 1869).

15 Drobtince za novo leto 1846, Učitelam ino učencam, starišam ino otrokam v podvučenje ino za 
kratek čas, Celje. Od leta 1859/60 so izhajale pod naslovom Drobtinice za leto 1861 itd., Učiteljem 
in učencem, staršem in otrokom v poduk in kratek čas. Z novim letom 1863 so se preimenovale v 
Slomšekove drobtinice; za leti 1867 in 1868 niso izšle. 
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zamorce (D 1861), Poduk za berače (D 1862), Nebeško veselje, v osmih pridi-
gah popisano (D 1863),16 Pridiga ob času vojske (D 1869). Slomškov vpliv je 
viden tudi v obrednem besedilu za duhovnike Bogočastje svete katolške cerkve 
(1850), dalje: MB 1850,17 Jožefa  Muršca, ki je bil s posameznimi odlomki obja-
vljen že v Drobtinicah.18

Besedno gradivo za primerjalno jezikoslovno analizo je bilo deloma zbra-
no z izpisi, deloma iz besedila izločeno s podčrtavanjem liturgičnih terminov 
na pripravljene fotokopije skrbno izbranih besedil. Sledila je klasifikacija termi-
nološkega gradiva glede na določene lastnosti (enobesedni, večbesedni termi-
ni, besedje glede na izvor, besedne družine, besedotvorne vrste, obrazilni mor-
femi). Na analitični ravni so potekale primerjave v več smereh, na podlagi kate-
rih so se oblikovali sintetični zaključki. Tako so se izčistile tipološke lastnosti 
Slomškovih liturgičnih terminov, ki jih predstavljamo s ponazarjalnimi zgledi. 
Rezultati primerjalne analize so pokazali dvosmerno izmenjavo prevzetih (gl. 
1, 2) in enosmerno izmenjavo domačih liturgičnih terminov (gl. 3).19 

(1) Slomšek je ves čas pred seboj videl pomemben cilj narodno zavedne-
ga Slovenca: oblikovati enoten slovenski knjižni jezik, ki bi ga za svojega spre-
jeli rojaki iz vseh notranjeavstrijskih dežel. Zavedal se je, da brez premišljenih 
kompromisov ne bo šlo. V želji po razumljivosti in postopnosti v medsebojnem 
zbliževanju je Slomšek v štiridesetih letih 19. stoletja kot dvojnične ustrezni-
ce zapisoval celo tiste prevzete termine, ki so jih nekateri osrednjeslovenski 

16 Pridižna besedila si sledijo takole: Nebeško prebivališče, Nebeško duhovsko veselje, Nebeška gostija, 
Vesela družba v nebesih, Različne verste nebeškega veselja, Mnogoverstne steze v nebeško kraljestvo, 
Dvanajstere vrata v nebeško kraljestvo. 

17 Bogočastje sv. katolške cerkve, Sploh koristno podučenje čez cerkvene čase, kraje, sprave, opravila ino 
osebe po njihovem bogoslužnem pomenu in namenu (Gradec, 1850).

18 Tudi v različnih izdajah dela Veliki katehizem (1826, 1833, 1837), dalje: DK 1826, DK 1833, DK 1837, 
glavnega pisca v vzhodnoslovenski knjižni različici Petra Dajnka, so opazne tendence po poenotenju 
liturgične terminologije. Iz obeh ponatisov je razvidna izmenjava avtohtonih izrazov iz panonskega 
prostora s starimi prevzetimi osrednjeslovenskimi termini, npr. vüčenik (DK 1826) – joger (DK 1833, 
DK 1837), božja osoba – božja peršona (DK 1837). Opuščali so se tudi pokrajinsko obarvani izra-
zi z drugačno pomensko motivacijo v razmerju do osrednje knjižne norme, npr. dobrovelenje (DK 
1826) – svetuvanje (DK 1833, DK 1837), grehov odpovedanje (DK 1826) – grehov odpušenje (DK 
1833, DK 1837) in razlikovalni obrazilni morfemi, npr. namestek (DK 1826) – namestnik (DK 1833), 
posvečavati (DK 1826) – posvečati (DK 1833) – posvetiti (DK 1833). Legan Ravnikar, ''Liturgična ter-
minologija v Dajnkovih katekizmih'', v: Dajnkov zbornik (Zora 3) (Maribor, 1998), 174–175.

19 O značilnostih Slomškovega besedišča prim. Jesenšek, ''Slomškov jezikovni nazor in slog'', v: Slovenski 
knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje (Obdobja 20 – Metode in zvrsti), ur. A. 
Vidovič Muha (Ljubljana, 2003), 669–682; Nataša Koražija, ''Slomškovo besedje v Pleteršnikovem 
slovarju'', v: Od Megiserja do elektronske izdaje Pleteršnikovega slovarja (Zora 56), ur. M. Jesenšek 
(Maribor, 2008), 248–258.
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pisci izločali iz kranjske knjižne norme (purizem).20 Potem se je zgodil obrat v 
nasprotno smer. V naslednji stopnji je Slomšek kot primernejše namesto pre-
vzetih uvajal panonske oz. vzhodnoslovenske ustreznice, ki so jih postopno 
sprejemali tudi osrednjeslovenski pisci. Poglejmo si nekaj tovrstnih zgledov. Že 
v Drobtinicah za leto 1850 se na več mestih (v podnaslovu in besedilu) izmenju-
jeta prevzeti osrednji in domači vzhodnoslovenski termin: občestvo (gmajna) 
svetnikov. Gmajna svetnikov se v opombi pod črto pojasnjuje z *občestvo v prvi 
izdaji Malega katekizma za pervošolce (1851),21 sledi večkrat izpričana obratna 
zveza občestvo (gmajna) svetnikov v D 1855, v naslednji izdaji Malega katekiz-
ma iz leta 1862 je zapisano občestvo svetnikov z opombo pod črto *gmajna, kar 
se ponovi tudi v ponatisu iz leta 1869. Podobno katekizem prinaša stalno zvezo 
božje peršone v prvi izdaji (SK 1851), osrednjeslovenska peršona pa je izpričana 
tudi v tri leta starejšem katekizmu (Sedem šol keršanskiga nauka za otroke, D 
1848). Terminološko zvezo božje osebe, ki se v opombi pod črto navaja *oseba 
ali peršona, najdemo v obeh kasnejših izdajah Malega katekizma (SK 1862, SK 
1869). Če v primerjavo pritegnemo še Slomškov katekizem iz lekcionarja (SSE 
1845) in zgodnje letnike Drobtinic, se pokaže podobna slika. Slomšek je pri 
izbiri liturgičnih izrazov v zgodnejših delih v primerjavi s poznejšimi priznaval 
primat prevzetim kranjskim krščanskim terminom, npr. grehe zgrivati, greven-
ga, grivenga ino žalost (SSE 1845) – grevenga ali serčna žalost (v nadaljeva-
nju besedila: serčna žalost) (D 1847) – kes ali grevenga (D 1847, D 1859/60) 
– grevati, serčna žalost ali grevenga (D 1848) – popolnoma grevenga čez vse 
grehe (D 1855) – grevenga ali kes (1869), obžalovanje ali grevenga (1869); 
večna štrafenga, štrafuje (1845) – štrafuje, časne štrafenge, večne štrafinge (D 
1848) – očitne šibe (štrafe) nečistosti (D 1851) – kazni ali štrafe (1869); martra 
(SSE 1845) – peklenske martre (muke) (D 1850) – muka (martra) (D 1850, D 

20 Slomšek je v zgodnejših delih in še v štiridesetih letih 19. stoletja zapisoval stare krščanske termine, 
prevzete iz nemščine ali latinščine z nemškim posredovanjem. Ti so se v zadnjem obdobju pokrist-
janjevanja v 12. in 13. stoletju (nekateri že prej) po večini ustalili na zahodno- in osrednjesloven-
skem etničnem ozemlju, v prvi polovici 19. stoletja pa so jih hoteli izkoreniniti iz knjižnega jezika. 
Izpričani so bili že v poznosrednjeveških rokopisnih spomenikih, pri protestantskih piscih in v 
obdobju katoliške prenove. Z manjšimi izjemami so se postopno začeli umikali iz rabe v obdobju 
slovenskega narodnega preroda proti koncu 18. stoletja. Naj naštejem najpogosteje rabljene izraze: 
almožna, cehmajster, čednosti, erb/erbič, gajžlati, fara, farman, fajmešter, fajmošter in fajmaster, firma, 
gmajna svetnikov, gnada, grevenga, lonati, martrnik, peršona, štrafenga, vižati, žegen. Termina ofer pri 
Slomšku ni več, izjema je ''bogovom žertovali (ofrovali)'' (D 1848). Nekateri prevzeti termini so bili 
sprejeti v novoslovenščino in so se ohranili do sodobnosti, npr. vice, čeprav se zaradi razvidne pomen-
ske motivacije zdi primernejši vzhodnoslovenski termin očišenje/očiščenje (< očistiti se grehov), raba 
je uveljavila tudi termin birma namesto sveta potrda (< potrditev v veri, okrepitev vere). Gl. Legan 
Ravnikar, Slovenska krščanska terminologija, 15–68.

21 V Slomškovem katekizmu iz leta 1845: gmajna ali družba, družba ali gmajna svetnikov. Prim. 
občestvo (gmajna) svetnikov (D 1846). Prim. ''9. sveto katolško cérkev, gmajno*) svetnikov *občestvo'' 
(SK 1851, 4). Prim. ''9. sveto katolško cérkev, občestvo*) svetnikov *gmajno'' (SK 1869, 4).
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1855); marternik (D 1846, D 1848) – mučenik (D 1852, D 1855) in mučenica 
(D 1855) ter besedotvorni različici mučenci (D 1849, D 1858) in mučenke (D 
1849); gnada božja (SK 1851) – milost božja (SK 1869); almožna, almožnoda-
janje, almožno dajati (SSE 1845) – vbogaime (D 1848, SK 1851 in kasneje) – 
milošnja (D 1851, D 1855, D 1862) – milodar (D 1855) – milošina (D 1861) – 
miloščina (SK 1869); sveti rožni kranc (SSE 1845) – sveti rožni venec (SK 1869); 
pobožnost ali andoht (D 1848); dvomiti (cviblati) (D 1848) – dvomba (cvibel) 
(D 1851); ofert (gizdost) (D 1850) – gizdost (ofart) (D 1851); sveto obhajilo 
(špižvanje) (D 1848); leca (pridežnica) (D 1858). Poglejmo si sobesedilni zgled 
izmenjave prevzetega termina erb/erbič z domačim. Izmenjava tradicionalnih 
osrednjih in panonskih liturgičnih terminov je potekala postopoma:

Poerbani greh je ti←ti greh, kateriga je ←toril Adam v paradishi, ino mi v 
Adamu, ino kateriga ←mo od njega poerbali. Od kod ima poerbani greh ←voje 
ime? Poerbani greh ima od tod ←voje ime, ljudje, ki od Adama is-hajajo, ta greh 
poerbajo, ino njegove ←htrafenge ino hude na←topke terpeti morajo (SSE 1845, 
516). Prim. Izvirn alj poerban greh, kir iz njega vse hudo izvira, ino smo ga mi 
od pervih starišev poerbali (D 1848, 26). Prim. Kako se pravi pervimu grehu, 
kterega sta Adam in Eva storila? Izvirni greh se imenuje, iz kterega vsi drugi grehi 
izvirajo. Tudi se pravi poerban greh (prirojeno zlo), katerega smo vsi po pervih 
stariših nasledili (SK 1862, 12). Prim. Kako se pravi pervimu grehu, kterega sta 
Adam in Eva storila? Izvirni greh se imenuje, iz kterega vsi drugi grehi izvirajo. 
Tudi se mu pravi podedovani ali poerbani greh (prirojeno), zato ker smo ga vsi 
po pervih stariših ali dedih nasledili (SK 1869, 12). 

Izvirni ali poerbani greh se nam skoz sveti kerst izbriše; tudi vsi drugi grehi, 
ki bi jih odraščeni pred kerstom storili. Kdo postanemo skoz sveti kerst? Skoz 
sveti kerst postanemo otroci božji, bratje in sestre Jezusa Kristusa, dediči *) 
nebeškega kraljestva, in udje svete katolške cérkve *) erbiči (SK 1862, 31). Prim. 
Izvirni ali podedovani greh se nam pri svetem kerstu izbriše; odraščenim tudi vsi 
drugi grehi, ki so jih pred kerstom storili. Kdo postanemo po svetem kerstu? Po 
svetem kerstu postanemo otroci božji, bratje in sestre Jezusa Kristusa, dediči *) 
nebeškega kraljestva, in udje svete katolške cérkve *) erbiči (SK 1869, 31).

(2) Kot smo že omenili, je v nadaljevanju procesa izmenjave Slomšek kre-
nil v nasprotno smer. Proces umikanja starih, ustaljenih, iz nemščine prevzetih 
liturgičnih izrazov se je v drugi polovici 19. stoletja še stopnjeval zaradi pro-
gramskih teženj po aktualizaciji vzhodnoštajerskega in prekmurskega izrazja. 
Tovrstno panonsko besedje je bilo dostikrat starocerkvenoslovanskega izvora 
in se je deloma obdržalo na obrobju zahodnoslovenskega etničnega ozemlja, 
predvsem pa na njegovem severovzhodnem delu (Prekmurje, Porabje). Tudi 
v Drobtinice in ponatise Slomškovega Malega katekizma (1862, 1869) so se 
postopoma uvajali panonski krščanski termini. Zamenjava je potekala na raz-



A. Legan Ravnikar: Slomškova liturgična terminologija

658

lične načine: z zamenjanim izrazom v opombi pod črto, npr. bičan *gajžlan (le 
gažlati v D 1848);  s pojasnjevalno sopomenko v oklepaju, npr. srenja (fara) 
(D 1848), blažil (žegnov), svete (žegnane) reči, blagoslovi (požegnaj) (vse: SK 
1869), blagoslovi (žegni) (D 1848), le blagoslov (D 1855);22 s sopomensko 
zvezo, npr. čednosti (osr.) ali kreposti (vzhšt.), čednost v besedilu prevladuje 
nad terminom krepost (D 1848). Postopek izmenjave v nasprotno smer smo 
pri nekaterih terminih zasledili prej, drugod pozneje: pokopališče (britof) (D 
1848), pristol (tron) (D 1852), cerkvenica (mežnarca) (D 1855) in cerkvenica 
ali mežnarica (D 1861), neznabogi ali ajdje (D 1869, Slomškov nastop v letu 
1860). Izmenjava se je zgodila tudi v najstarejših molitvenih obrazcih, ki so bili 
najbolj arhaični: 

Češena si Marija, gnade polna, Gospod je s' tebo (D 1848, 45). Prim. Češče-
na si Marija, gnade polna, Gospod je s teboj (SK 1851, 4). Prim. Češčena si Mari-
ja, milosti polna, Gospod je s teboj (SK 1862, 4). Prim. Češčena si Marija, milosti 
polna, Gospod je s teboj (SK 1869, 4).

Enega najpomembnejših krščanskih terminov gnada je Slomšek dosledno 
navajal v D 1847, ga zapisal v katekizem (D 1848), v Pridige osnovane za godo-
ve sploh (D 1855) in tudi v drugo izdajo SK 1862, toda v ponatisu sedem let 
kasneje se ne pojavlja več. Pri prvi omembi  milost pojasnilo najdemo pod črto 
*gnada, v nadaljevanju pa se termin dosledno zamenjuje z domačo ustreznico: 

Očisti nam dušo greha, de Bogu dopademo, nam posvečejočo gnado božjo 
da, ino tako nas Bog za svoje otroke vzame, de smo erbiči nebeškega kralje-
stva, ino bomo v nebesa prišli, ako v gnadi boži vmerjemo (D 1848, 19). Prim. 
Posvečujoča gnada bóžja nam je k izveličanju sosebno potrebna. Kdo nam je 
posvečujočo gnado božjo zaslužil? Jezus Kristus nam je s svojim terplenjem in 
smertjo posvečujočo gnado božjo zaslužil (SK 1862, 22). Prim. Posvečujoča 
milost* božja nam je k izveličanju sosebno potrebna. *gnada Kdo nam je posve-
čujočo milost božjo zaslužil? Jezus Kristus nam je s svojim terplenjem in smertjo 
posvečujočo milost božjo zaslužil (SK 1869, 30).

V skladu z novo naravnanostjo se je Slomšek v poznejših delih izogibal 
tudi kalkom, t. j. dobesedno (po morfemih) prevedenim terminom in termi-
nološkim besednim zvezam. Neustaljenost rabe kalkov v besedilih je dajala vtis 
začasnosti. Proces izmenjave s primernejšimi izrazi lahko opazujemo na zgledu 
kalkiranega termina naprejvzetje, ki se pojavlja pri naštevanju petih reči ali štu-
kov v zakramentu pokore: trdno naprejvzetje (SSE 1845), trden sklep ali pred-
vzetje, trden sklep ali prejvzetje (D 1847), obljuba poboljšanja ali predvzetje (SK 

22 Prim. blagoslov ali svet žegen (D 1847). Prim. izmenjava obeh izrazov: ... blagoslovi (žegni) čez te 
prišli ... blagoslovlen ... žegnan ... Na božjem blagoslovi (žegni) pa prava sreča stoji (D 1848).
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1862, SK 1869).23 Npr. v besedilu je Slomšek zapisoval stalno zvezo trdno pred-
vzetje, ki jo je zamenjeval z naslednjimi različicami besednih zvez: trdni sklen ali 
predvzetje, trden sklen poboljšanja, trdno predvzetje poboljšanja, pravo trdno 
prejvzetje (prim. slabo predvzetje), trdni sklen, trdno predvzetje (D 1847). 

V Murščevem obrednem priročniku Bogočastje sv. katolške cerkve (1850) 
lahko na enem mestu opazujemo soočanje večjega števila razlikovalnih krščan-
skih terminov. Slomškov sodobnik Jožef Muršec se je avtohtonim vzhodnošta-
jerskim terminom, ki so imeli prepoznavno pomensko motivacijo, težko odpo-
vedal. Tako je osrednjeslovensko ustreznico večinoma navajal kot pomožno 
sopomenko, ki je imela pojasnjevalni značaj. Poglejmo si nekaj najbolj tipičnih 
zgledov izmenjav: vuzmena (velikonočna) doba, vuzem ali (sveta) velika noč; 
duhova ali binkoštna doba, duhovo ali binkoštna nedelja, binkošta ali finkošta 
ali duhovo; sakrament sv. potrde (birme), sv. potrda ali birma, potrdjeni ali bir-
mani; sv. daritva ali aldov; hostija ali žrtvina itd. V sobesedilni rabi so se liturgič-
ni termini izmenjavali takole:

Nekdaj so vuzmeni svetek vsi verni k sv. obredi šli, po tem vbogim dostojni 
obred pripravili ino njim s blagoslovljenim mesom, kruhom, jajcami i. t. d. postre-
gli. /.../ Zakaj še 40 dni po svoji vstanitvi je Gospod Jezus na zemlji bival, se ti čas 
svojim učencem vseskozi prikazoval, apostole v mnogih rečeh bolj podučeval, 
sv. svetstva (sakramente) postavil, marsiktero glede svoje cerkve zapovedal ino 
se 40. dan nazoči vsih vernih veličastno v nebesa vzdignul, ino iz pred njih oči 
preminul, kar nam praznik vnebohoda ali križevo obhaja (MB 1850, 35–36).

Duhovo velimo tudi binkošta ali finkošta, katera beseda od nemške fünfz-
ig, kakor ta od gerške pentekoste izhaja ino pomeni petdeseti dan po vuzmu, 
o katerem je sv. Duh Jezusove učence razsvetil ino s nebeškimi dari napolnil. 
Duhovo je tedaj spervence praznik sv. Duha. Ker pak se je tisti dan na predge sv. 
apostolov v Jeruzalemu perva keršanska občina spočela, je tudi obhajilo začet-
ka ali poroda keršanske cerkve. /.../ Božja služba na duhovo nima nič posebne-
ga, razun da se v stolnih cerkvah sakrament sv. potrde (birme) obslužuje, kar pa 
se tudi lehko druge čase zgodi (MB 1850, 37–38).

Na ravno tiste prigodbe spominja tudi veseli del rožne molitve (roženkran-
ca), kateri se v adventu moli (MK 1850, 27) .

V starših časih so mešnik zdaj stopili na leco (prižnico, predganco), ki je tik 
oltarja nekaj malo višiša stala, so evangelj tudi v domačem jeziku prebrali ino 
ga razlagali ali primerno predigo (nagovor) imeli, ko še je zdaj v nekih krajih 
navada, kder nije cerkva prevelika, da je mogoče na ravnost od oltarja povsodi 
predgara razumeti (MB 1850, 99).

23 O zamenjavah dobesedno prevedenih terminov po morfemih gl. Legan Ravnikar, Slovenska krščanska 
terminologija, 66.  
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Znano je, da so krščanski termini v panonskem prostoru zelo arhaični, kajti 
Prekmurci in Porabci so s kajkavskimi Hrvati in Slovaki dediči starocerkveno-
slovanske tradicije.24 Pod vplivom arhaizacije in slavizacije v drugi polovici 19. 
stoletja25 so slovenski izobraženci termine za izmenjavo iskali tudi v slovenščini 
najbližjem slovanskem jeziku hrvaščini. Nekaj tovrstnih zgledov je potrjenih 
tudi pri Slomšku, npr. fara (župa), župnija (D 1851), duhovnija (fara) itd. Mur-
šec je prav tako sprejemal hrvaške termine, npr. muka, župnik, in iz stare cer-
kvene slovanščine, npr. pop, vladika, vladiški red, žrtva, žrtvenik, žrtvina (MB 
1850). Spet se ponovi postopek uvajanja novega termina:

Ta dan ni nobene sv. meše; zakaj kader je kervava žertva (daritva) vsem 
očivestno na misli, ni treba nekervave, ino mešnik povžijejo včeraj posveće-
no sv. hostijo (MB 1850, 33). Ker imajo le župniki (farmeštri) in jih namestniki 
pravico keršćevati, se kerstirna ali kerstni studenec le v župnih (farnih) cerkvah 
znajde (MB 1850, 62).

(3) V konkurenci domačih liturgičnih terminov iz osrednjega prostora, iz 
severnega in severovzhodnega dela etničnega ozemlja so v novoslovenskem 
knjižnem jeziku prevladali najbolj razširjeni – osrednjeslovenski. Primerjava 
poimenovanj za iste verske pojme razkriva pomensko razvidno, vendar tudi 
razlikovalno poimenovalno motivacijo, ki je največkrat narečnega oz. pokrajin-
skega izvora.26 Največje razlike se kažejo pri liturgičnih  terminih, ki so nastali s 
terminologizacijo splošnih besed, poznanih iz vsakdanje rabe. Sem prištevamo 
poimenovanja različnih vrst grehov in kreposti, dobrih del in nekaterih temelj-
nih verskih pojmov, npr. vnebohod (osr.)27 – vnebostop (vzhšt.), vnebozasto-
plenje (prekm.); hudič (osr.) – vrag (vzhšt. in prekm.); jeza (osr.) – srd (vzhšt.); 

24 Gl. Jesenšek, ''Stične točke pri oblikovanju slovaškega in prekmurskega knjižnega jezika'', Jezik in 
slovstvo 46, št. 7/8 (2000/01): 297–303.

25 Jože Toporišič, ''Teorija in praksa slovenskega knjižnega jezika v drugi polovici 19. stoletja'', Slavistična 
revija 31/4 (1983): 438–456, posebej 442–445; Jože Toporišič, Družbenost slovenskega jezika 
(Ljubljana, 1991).

26 Razlikovalno panonsko besedje (vzhodnoštajerski (prleški) prostor med Dravo in Muro, Prekmurje 
in Porabje, hrvaški kajkavski prostor) se kaže na vseh jezikovnih ravninah: v izvirnem besedju, v izvir-
nem panonskem pomenu znanih besed iz vsega slovenskega prostora, v glasovnih različicah, obliko-
slovnih paradigmah, v različnih tvorbenih postopkih in besedotvornih morfemih. Naj naštejemo 
nekaj tovrstnih zgledov: poslednji dan (osr.) – skradnji den (prekm.), dolg – dug, dolžnik – dužnik, 
maša – meša, mašnik – mešnik, celo pri lastnih imenih: Jezuš Kristuš (vzhšt.), telo, telesa (osr.) – telo, 
tela (vzhšt.), darituv (osr.) – daritva (vzhšt.). V osrednjeslovenskih narečjih so se po 16. stoletju 
dogodile velike jezikovne spremembe: moderna vokalna redukcija, redukcija nenaglašenih vokalov 
(reduciran nedoločnik!) in posledično spremembe v konzonantnem sestavu itd. To je pustilo sledi 
tudi v strokovnem izrazju, npr. katolški kristjani, angelsko češenje (-šč-), goljfati, hostja, pokorn, pridg-
vati, vervati, znamnje, odrešit, zveličat. V Slomškovem gradivu se prepletajo osrednji in mnogi bolj 
arhaični refleksi iz koroške in vzhodnoštajerske knjižne različice.

27 Okrajšave pri navedenih zgledih pomenijo naslednje: osr. = v osrednjeslovenskem, kranjskem 
knjižnem jeziku, kor. = v koroški različici kranjskega knjižnega jezika, prekm. = v prekmurskem 
knjižnem jeziku, vzhšt. = v vzhodnoštajerski knjižni različici. 
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hudo (osr.) – zlo (vzhšt. in prekm.); odveza (osr.) – odpovedanje (Dajnko); pra-
znik (osr.) – svetek (vzhšt. in prekm.); zastopnost (osr.) – razumnost (Muršec) 
ali razum (Dajnko), prim. um ali zastopnost (Slomšek, D 1848); vučenost (osr.) 
– vědnost (Muršec) ali vednost (Dajnko); pokoj in nepokoj (osr.) – mir in nemir 
(vzhšt. in prekm.); zmernost (osr.) – treznost (vzhšt.); srčnost (osr.) – močnost 
(vzhšt.); zvijačnost (osr.) – hamičnost (vzhšt.); goljfija (osr.) – vkanlivost (vzhšt. 
in prekm.); napuh (osr.) – gizdost (vzhšt. in prekm.); lakomnost (osr.) – skopost 
(vzhšt.); požrešnost (osr.) – lakota (vzhšt. in prekm.); lenoba (osr.) – nemarnost 
(vzhšt. in prekm.); nevsmilenost (osr.) – nemilostivnost (vzhšt. in prekm.); ptuji 
grehi (osr.) – lucki grehi (vzhšt. in prekm.); vboštvo (osr.) – siromačtvo (vzhšt.), 
siromaštvo (prekm.).

Če primerjamo zglede v D 1848, vidimo, da je Slomšek sprejemal osrednje-
slovenske izraze, npr. za poimenovanje grehov, ''ki so glave vseh drugih'': napuh, 
lakomnost, loternija ali nečistost, nevošlivost, žrtje ino samogoltnost, jeza, lenoba. 
Terminološko stalno zvezo sveto mašnikovo posvečevanje (D 1848, SK 1862, 
SK 1869) je Slomšek v opombi pojasnil s panonsko zvezo *sveti mešni red (SK 
1862, SK 1869), toda v istih delih obstaja tudi obraten vrstni red: zakrament 
svetega reda *mašnikovega posvečenja (SK 1862), *mašnikovega posvečeva-
nja (SK 1869). Čeprav je termin praznik prevladal, se še pojavljajo primeri, kot 
zapovedane praznike *svetke; praznik *svetek (oboje: SK 1862, SK 1869); pra-
znike posvečevati (svetiti) (SK 1862) – praznike posvečevati (SK 1869). Razli-
kovalni termini zaživijo šele v sobesedilni rabi:

Sa shive ino mertve Boga pro←iti (SSE 1845, 530). Prim. Za xive ino mertve 
Boga moliti (DK 1826, 191–192).

Is lakomno←ti is-haja: 1. Nepokoj. 2. svijazhno←t ino goljfija. 3. krivizhnost. 4. 
isdajanje. 5. krive per←ege. 6. nev←mileno←t. 7. oterpnost ←erza (SSE 1845, 519). 
Prim. Iz skoposti postanejo toti grehi: Nemír, hamiчnost ino vkanlivost, krivíca, 
hujdo preda←e, kriva prisega, nemilostivnost, oterde←e serca (DK 1826, 174).

K Sakramentu pokore je na←lednih pet rezhi potrebnih: 1. Ispra←hovanje ve←ti. 
2. grivenga. 3. terdno naprejvsetje. 4. zhi←ta ←poved. 5. sado←tenje (SSE 1845, 497). 
Prim. 1. izpraševanje vesti; 2. obžalovanje ali grevenga; 3. obljuba poboljšanja 
ali predvzetje; 4. izpovedanje; 5. zadostovanje ali naložena pokora (SK 1869, 
32). Prim. K' sakramenti pokóre je pét delov potrebno. Toti so: 1. premi←lava←e 
vesti. 2. Oxale←e grehov. 3. Naprejvzetje pobol←a←a. 4. Spoved. 5. Zadostaчine←e (DK 
1826, 142).  

Vzhodnoštajerske in manjkrat koroške terminološke ustreznice so se 
Slomšku rade ''zapisale'' v besedilo, npr. svet roženkranc žebra (moli), (kor.) 
žebrati (D 1848); nebeška dika; blagodar; (osr.) vbogaime (D 1848) – milo-
šnja (D 1851, D 1855), milošina (SK 1862); (osr.) zakrament – redko svetstvo 
(D1855); (osr.) bolnik –  redko betežnik (D 1855); telo (osr.) – truplo (vzhšt.) – 
život (prekm.); povživanje (vzhšt.) ali obhajilo (osr.), sveto obhajilo (špižvanje) 
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(D 1848); osr. boter (kumej) (D 1851) – botri (goteji) (D 1851) – botri (vzhšt. 
kumeji, goteji) (D 1852); velika gospojnica (kor. in vzhšt., tudi velika gospodni-
ca) ali vnebovzetje Marije, velika gospojnica ali velika maša (prim. prekm. veli-
ka meša); mala gospojnica ali rojstvo Marije device, mala gospojnica ali mala 
maša (prim. prekm. mala meša), mali šmaren. Nekaterih izrazov drugje kot 
pri Slomšku nismo zasledili: večernice (vešper) zvonijo (katekizem v D 1848), 
sabota (počivnik), nedela (počivnik) (D 1848), Gospodovih dni (počivnih dne-
vov) (D 1848), pobožba 'pobožnost' (D 1855), terpinec v vicah (D 1855), sopra-
zniki (nedelce), god (sopraznik), cerkvanje 'božje poti', zberljivost 'izbirčnost', 
škofovska obiskava (D 1864) itd.

Vpliv pokrajinskih knjižnih različic z obrobja etničnega ozemlja se kaže 
tudi v besedotvornih vzorcih tvorjenk, ki so prišle v novoslovenski knjižni 
jezik. Najbolj očitne so razlike, če primerjamo (priponske) obrazilne morfeme 
tvorjenk. Pri najpogostejših terminoloških tvorjenkah – glagolskih samostalni-
kih28 na -nje se je pokazalo, da so potrjene tudi tam, kjer se v osrednjem pro-
storu pojavljajo drugačni tvorbeni modeli: skušavanje 'skušnjava', potrpljenje 
'potrpežljivost' in potrpežljivost (D 1855), rešenje, odrešenje 'odrešitev', branje 
'berilo', izpovedanje 'spoved' in spoved, otrdenje srca 'otrpnost srca', pohujšanje 
'pohujšljivost', pripravlanje 'priprava', blagoslovlenje, blagoslov in blagoslovje 
'blagoslovitev' (D 1852), pozlačenje altarja 'pozlatitev' (D 1852), počestenje sve-
tnikov 'počastitev' (D 1855), božje razpetje 'razpelo' (prim. razpelo (božja mar-
tra) v D 1855). Razlike se kažejo tudi pri drugih obrazilnih morfemih za enake 
besedotvorne pomene v osrednjem in panonskem prostoru, ki se v težnji po 
enotni normi izmenjujejo v besedilih: krivičnost – osr. krivica, odrešitel, odkupi-
tel – osr. odrešenik (D 1863),  krstitel – osr. (Janez) krstnik, vučenec/učenec (D 
1848) – osr. vučenik. 

Izkazalo se je, da so bili za poimenovanje abstraktnih pojmov, ki jih je med 
terminološkim gradivom precej, nekateri besedotvorni vzorci bolj izkoriščeni 
kot drugi. Precej obrazilnih morfemov je večpomenskih oz. pomensko nedi-
ferenciranih. V Slomškovih besedilih se osrednji in razlikovalni, pokrajinsko 
zaznamovani vzorci med seboj dopolnjujejo. Terminološke tvorjenke so obli-
kovane po različnih modelih, celo na isto besedotvorno podstavo se pripenjajo 
različni obrazilni morfemi, npr. škofijstvo 'škofija' in škofija (prim. Lavantinsko 
škofijstvo!), prevzetija in prevzetnost (D 1851). Od besedotvornih vrst izka-
zujejo največjo produktivnost izpeljanke z naslednjimi priponskimi obrazili: 

28 Prim liturgične termine na -nje (redko -tje) v SSE 1845: darovanje, povzdigovanje, vstajenje, trpljen-
je, znamnje, oznanjenje, obiskanje, vnebovzetje, češenje in počešenje, stvarjenje, potrjenje nauka 
Jezusovega, pogubljenje, sveto mašnikovo posvečevanje, povživanje, razžalenje bližnjega, zasluženje 
vernih, zadostenje in zadostovanje, Kristusovo zadostistorjenje, sveto maziljenje, očišenje 'vice', 
poboljšanje, obžalovanje, almožnodajanje. 
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-stvo z različicama vzhšt. -žtvo in -štvo: apostolstvo, rejenstvo (vse D 1855), 
škofijstvo, nadškofijstvo (D 1857), duhovstvo 'duhovščina', dušno pastirstvo (D 
1863), katoličanstvo (D 1864); mučeništvo, uboštvo; (vzhšt.) možtvo, sovražtvo 
(D 1855); -ost: nevboglivost, vrtoglavost, lažnivost, besedlivost, trdovratnost, 
prevzetnost, ošabnost, lenost, zapravlivost, samoglavnost, pobožnost, milodar-
nost, stanovitost, ljudomilost; -ija: goljfija 'goljufivost', sodomiterija (D 1848), 
prevzetija, morija, škofija, duhovnija (D 1855), prim. duhovšnica 'semenišče' (D 
1855), mladenšnica (zgradba) (D 1863), opatija (D 1863); (vzhšt.) -tva: vsta-
nitva, molitva, odvrnitva kazni (D 1855), daritva, začetva ali vstanovitva kato-
liške Cerkve, priporočitva.29 Za besedotvorni pomen vršilec dejanja oz. nosilec 
stanja so pri Slomšku najpogosteje izpričani obrazilni morfemi -ik: odrešenik, 
mučenik, duhovnik, mašnik, spokornik, krivičnik, prešestnik, zavidnik, prevze-
tnik, lakomnik, požrešnik, vernik;30 -nik: milodarnik, priprošnik, služavnik, neči-
stnik, svetnik, nastopniki apostolov 'naslednik', novomašnik (D 1855); -(e)c: 
šolec (D 1855), skopec (D 1855), dobrovoljec, zapravlivc, maloverc, krivoverec,  
svojomorc 'samomorilec', novokršenec, učenec, mučenec.31

Sklep 

Osnovno izrazje o pojavih  katoliške vere, rabljeno v cerkvi in pri verskem 
pouku (katehezi), je do konca šestdesetih let 19. stoletja doseglo enotno podo-
bo in se ustalilo, pri čemer je Slomšek prispeval pomemben delež. V drugi polo-
vici 19. stoletja liturgično izrazje ni doživljalo tolikšnih sprememb, kot jih je 
splošno besedišče, ki se je pretirano arhaiziralo in slaviziralo.

                                                                 

29 Prim. častitva (ali hvalna molitva), zahvalitva ali zahvalna molitva, prositva, priporočitva pri Matiji 
Vodušku (D 1847). Manj produktivni so bili besedotvorni modeli z naslednjimi obrazilnimi morfemi, 
npr. -ina: nevaršina 'nevarnost', pokoršina, pijanšina, duhovšina, milošina; -ba: dvomba 'dvom', zataj-
ba 'zatajitev' (D 1855), priporočba (D 1855); -a: premaga (D 1855), muka, obhaja 'obhajilo', hvala, 
spoznava božja 'spoznanje', odveza, posnema 'posnemanje'; -ø: čast, odlog, zakop, pokop, blagoslov, 
blagodar (D 1855); -ilo: zadostilo, obhajilo, večno zaslužilo (D 1855); -nja: priprošnja.

30 Namesto več stoletij uveljavljenega poimenovanja verni, duhovni se tudi v osrednjem prostoru posa-
mostaljeno rabljen termin zamenjuje z izpeljanko (vernik, duhovnik), kar je bilo značilno za panonski 
prostor. Prim. redke zglede konverzije, ki so izpričani pri Slomšku: svetilna pred altarjem gori 'luč', 
godovna, braterna (D 1855).

31 Nekateri besedotvorni modeli so bili manj produktivni: -vec: vojskovavec, postopavec, zmagavec, 
pravdovec; -ar: farizejar, pismar (D 1848), misionar; -(i)ca: šolarca, mladenčica; -an: katoličan, 
nekatoličan (D 1864), nebesčan; -jan: kristjan; -tel: učitel, služitel (D 1855); -ež: nevsmilenež, 
malovernež, posvetnež, slabovernež.  
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Andreja Legan Ravnikar

SLOMŠEK’S LITURGICAL TERMINOLOGY

SUMMARY

The first half of the 19th century (1808–1850) was directed towards a uniform, 
common standard language for all the Slovenes. The process of transforma-
tion and modernisation of the Central Slovene (Carniolan) standard language, 
which also concerned the liturgical terminology, took place while the pro-
vincial standard variations – Carinthian and Eastern Styrian – were gradually 
being dismissed. The standard vocabulary was consolidated by elimination of 
expressions borrowed or literally translated from German (calques). They were 
replaced by the genuine Slovene words known before the Germanisation or 
equivalents in the spoken, so called vernacular language, in the provincial stan-
dard variations, in the Old Church Slavonic and in other ''Slavic dialects''.

     The process of constituting a uniform new Slovene standard language 
in Carinthia and Styria was marked by Anton Martin Slomšek, who knew how 
to surpass the local mindset and was aware of the role that a uniform norm 
could have in uniting a nation. Considering the sociolinguistic circumstanc-
es he recognised the precedence of the Central Slovene standard language. 
Slomšek’s religious texts and works by his contemporaries, e.g. Jožef Muršec, 
reveal a dynamics of mutual exchanges, the coexistence of central liturgical 
terms and the provincial equivalents, word formation variants, etc. The process 
of exchanging liturgical terms is analysed in Slomšek’s catechisms: Katekisem 
←vete katol←hke vere (Catechism of the Holy Catholic Faith) which was pub-
lished in the book Sveti evangelji (Holy Gospels, Celje 1845), Mali katekizem 
za pervošolce (Short Catechism for First Graders, Vienna 1851, 1862, 1869), 
in the almanac Drobtinice (1846-1869) and in the ritual text by Jožef Muršec, 
Bogočastje sv. katolške cerkve (Worship in the Holy Catholic Church, Graz 
1850).

     The results of the linguistic analysis showed that the exchange of the 
borrowed liturgical expressions in Slomšek’s texts went in both directions, 
whereas the exchange of the vernacular expressions was only one-directional. 
Namely, in his earlier works A. M. Slomšek replaced the liturgical terms from the 
provincial standard variations by borrowed terms which were gradually dis-
missed by the central writers from the second half of the 18th century. But as 
the pannonic liturgical terminology, which was often of Old Church Slavonic 
origin (Greek translation pattern) and remained on the margins of the Slo-
vene ethnic territory, was modernised, the process of exchange took a different 



665

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

direction. A. M. Slomšek replaced the borrowed terms in the second edition of 
the school catechism (1862, confirmedly also in the third in 1869) with the 
liturgical terms from the pannonic space, which are mainly of the Church Sla-
vonic origin, e.g. (1851–1862, 1869) gnade polna – milosti polna (merciful), 
gmajna svetnikov – občestvo svetnikov (Community of Saints) *občina, gmajna 
(community); tri božje peršone – tri božje osebe (three divine persons) *oseba 
ali peršona (person); bičan (gažlan); bičan *gajžlan (flogged), dediči *erbiči 
(heirs), blagoslovi (požegnaj) (blessings, bless you), grevenga ali kes (remorse), 
kazen ali štrafa (punishment), čednosti ali kreposti (virtues) (1862, 1869). 
When the Central Slovene liturgical terms competed with the pannonic terms, 
the Central Slovene terms prevailed. With rare exceptions Slomšek included 
the Central Slovene but not Eastern Styrian names for sins, e.g. napuh (not East-
ern Styrian gizdost) – pride, lakomnost (not skopost) – greed, požrešnost (not 
lakota) – gluttony, lenoba (not nemarnost) – sloth, nevsmilenost (not nemilos-
tivnost) – mercilessness, odveza (not odpovedanje) – absolution.
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Slomškova rokopisna slovnica 
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Sprache für Ingeborne

Marko Jesenšek
Dr., redni profesor

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, 
Oddelek za slovanske jezike in književnosti
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Izvleček:
Anton Martin Slomšek je poučeval slovenski jezik tako bogoslovce lavantinske 
škofije kot slovenske in nemške pravnike in uradnike. Ob berilih in slovnicah 
drugih avtorjev je pri pouku uporabljal tudi slovnico, ki jo je sestavil sam (Ingbe-
griff der slowenischen Sprache für Ingeborne). Slovnica ima kratek uvod, tri dele, 
dodatek na treh straneh in test iz slovenskega jezika na samostojno paginiranih 
straneh za tri težavnostne stopnje. Poglavitni trije deli obravnavajo glasoslovje 
(z dodanim seznamom besedotvornih pripon), oblikoslovje in skladnjo. Doda-
tek k slovnici je kratek pregled pravopisnih pravil in slušne uresničitve govorne 
ali bralne (glasovne) strani slovenskega jezika. 

Ključne besede: 
Slomškova slovnica, Metelkova slovnica, Murkova slovnica in slovar, pouk 
slovenskega jezika v 19. stoletju, Fran Kosar.

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 10 (2010), št. 2–3, str. 667–682, 25 cit.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)



M. Jesenšek: Slomškova rokopisna slovnica

668

0 Uvod

0.1 Slomškova rokopisna slovnica Ingbegriff der slowenischen Sprache für Inge-
borne je bila v zgodovinskem razvoju slovenskega jezika in slovničarstva tako 
rekoč spregledana in pozabljena. O njej doslej ni bilo veliko napisanega, čeprav 
jo je Fran Kovačič poznal in jo je 28. novembra 1935 izročil v hrambo maribor-
ski univerzitetni knjižnici (sedaj ima signaturo MS 318 Slomšek). Slomšek je 
napisal Inbegriff v lepi, berljivi gotici, Kovačič pa je rokopis septembra in okto-
bra 1935 transliteriral v slovenico in na prvi strani dodal kratko opombo o nje-
govem historiatu1 – iz tega rokopisnega pripisa je razvidno, da je Slomškovo 
rokopisno slovnico uporabljal Fran Kosar, ki je kot spiritual za bogoslovce četr-
tega letnika vodil tudi tečaje slovenskega jezika (leta 1856 je prišel v Št. Andraž), 
izvršitelj Kosarjeve oporoke, kanonik in stolni dekan Lovro Herg, pa jo je izročil 
Franu Kovačiču. 

Kosar je sicer omenjal Slomškovo poučevanje slovenščine v celovškem 
bogoslovju,2 vendar o rokopisni slovnici ni zapisal nič natančnega – opozoril 
je le na Slomškov posluh za slovenski jezik in njegovo "prizadevanje za omiko 
slovenskega jezika" ter ga imenoval za utemeljitelja slovenske šole v Celovcu, tj. 
za prvega učitelja slovenskega jezika na celovškem bogoslovju. Tudi Medved3 
je opozoril na to, da so bili v Celovcu veseli Slomškove "dobre izvežbanosti v 
slovenskem jeziku" in so ga prosili, naj "svoje sošolce v slovenščini poučuje". 
Njegov pouk slovenskega jezika je označil za "velevažno podjetje", vendar pa 
rokopisne slovnice pri tem ni omenil. 

0.2 Fran Kovačič4 je o Slomškovem poučevanju slovenščine v Celovcu črpal 
podatke predvsem iz Kosarjeve nemške biografije; Slomška je imenoval za bogo-
slovca, ki je "slovenščino najbolje obvladoval" in je zato s soglasjem ravnatelj-
stva leta 1821 "začel svojim tovarišem bogoslovcem dajati pouk iz slovenskega 
jezika". Enako so po Kosarju, Medvedu in Kovačiču povzemali in predstavljali 
Slomškovo poučevanje slovenščine v Celovcu vsi poznejši pisci, npr. Poljanec 

1 'Inbegriff' je od Slomšeka dobil Fran Kosar, ki je kot spiritual v celovški bogoslovnici vodil slov. tečaje. 
Kosarjeve so v gajici pisane pripombe. Rokopis je ostal pri Kosarju, po njegovi smrti pa ga je dobil 
izvršitelj njegove oporoke kanonik Lovro Herg. Ta ga je še pred svojo smrtjo izročil meni. Fr. Kovačič. 
Maribor, 28. nov. 1935." 

2 Franz Kosar, Anton Martin Slomšek, fürst-bischop von Lavant, dargestellt in seinem Leben und Wirken 
von Franz Kosar (Marburg, 1863), 11–12 (dalje: Kosar, Anton Martin Slomšek, fürst-bischop von 
Lavant); Franc Kosar, Anton Martin Slomšek, knez in škof lavantinski (Maribor, 1997) (Drobtinice 
1863, ponatis), 26–27, 30 (dalje: Kosar, Anton Martin Slomšek, knez in škof lavantinski).

3 Anton Medved, Knezoškof lavantinski Anton Martin Slomšek. Spominska knjiga ob stoletnici njegovega 
rojstva (Celovec, 1900), 28. 

4 Fran Kovačič, Anton Martin Slomšek, služabnik božji. Prvi del (Celje, 1934), 35 (dalje: Kovačič, Anton 
Martin Slomšek, služabnik božji).
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in Hrastelj,5 Janežič,6 Rebula,7 Habjan,8 Zavrnik,9 Kosar10 in drugi.11 Nekoliko 
več informacij o Slomškovi slovnici, pa vendar zelo splošnih, je zapisal Grafe-
nauer v Slovenskem biografskem leksikonu (iztočnica Slomšek)12 – Slomšek je 
pri pouku slovenskega jezika uporabljal Kopitarjevo slovnico, Primčeva Nem-
ško-slovenska branja ter Jarnikovo Jedro keršanskih resnic in Keršanski nauk, 
Grafenauer pa je opozoril še na Dobrovskega, po katerem naj bi se Slomšek 
"sam lotil pisanja slovnice Inbegriff der slowenischen Sprache", ki pa je ostala v 
rokopisu (hrani ga Univerzitetna knjižnica v Mariboru), saj "njena objava /pa/ 
ni prišla v poštev, ker se je medtem dotiskovala Metelkova slovnica, ki mu jo je 
avtor pošiljal sproti v odtisnjenih polah." Grafenauer je tako poskušal ponovno 
spodbuditi razmišljanja o predlogah za Slomškovo rokopisno slovnico, izha-
jajoč iz kratke Kovačičeve domneve,13 da je uporabljal Kopitarjevo slovnico in 
v dvajsetih letih nastajajočo Metelkovo, ki mu jo je avtor pošiljal v tiskarskih 
polah v branje. Vprašanje je, če so navedeni viri za Slomškov rokopis res bili 
edini. Kopitarjeva znanstvena slovnica (1808) je bila prezahtevna in didaktič-
no neprimerna za bogoslovce, Metelkova nemško pisana slovnica (1825) pa 
že zaradi pisave (metelčice) nerodna predvsem pa premalo vseslovenska za 
jezikovni pouk v Celovcu, tj. na slovenskem jezikovnem obrobju. Slomšek je 
namreč nagovoril svoje slušatelje bogoslovce z mislimi, da je: (1) pouk sloven-
skega jezika še kako potreben, (2) slovenski jezik primeren tudi za izobražence, 

5 "Njegovi tovariši so v slovenščini res toliko napredovali, da so svoj materin jezik v govoru in pisavi 
gladko obvladali in mu je /Slomšku/ ravnatelj bogoslovja ob koncu štirih bogoslovnih let v posebnem 
pismu čestital ter mu izrekel svoje priznanje in pohvalo." Janez Poljanec in Franc Hrastelj, Knjiga o 
Slomšku. Zbornik ob stoletnici njegove smrti 1862–1962 (Celje, 1962), 12.

6 "Že prvo leto je postal knjižničar in že prvo leto je z odobrenjem ravnateljstva začel med bogoslovci 
pouk slovenskega jezika, ki ga je vodil vsa štiri leta svojega bogoslovnega študija." Stanko Janežič, 
Slomšek in naš čas (Maribor, 1992), 18–19. Prim. tudi Stanko Janežič, "Slomškovo življenje in delo", v: 
Škof Anton Martin Slomšek (1800–1862), ur. Stanko Janežič (Maribor, 1996), 13.

7 "Že v prvem letniku bogoslovja je na svojo pest začel z nečim, česar študijski program ni predvideval: 
s tečajem slovenščine za sošolce." Alojz Rebula, Pastir prihodnosti (Celje, 1992), 31.

8 Vlado Habjan, Anton Martin Slomšek (Ljubljana, 1992), 16–17.
9 Braco Zavrnik, Anton Martin Slomšek (Ljubljana, 1996).
10 Gre za ponatis Kosarjevega krajšega slovenskega življenjepisa o Slomšku iz Drobtinic (1863), dopol-

njenega s Kosarjevo pridigo ob odkritju Slomškovega spomenika v mariborski Stolnici. Knjiga je izšla 
leta 1997 s spremno besedo škofa Franca Krambergerja. Kosar, Anton Martin Slomšek, knez in škof 
lavantinski.

11 Natančno popisana literatura o življenju in delu Antona Martina Slomška do leta 1971 je zbrana v: 
Franc Kramberger, Osrednje teološke resnice v Slomškovem oznanjevanju (Ljubljana, 1971), 5–11.

12 "Tako je S./lomšek/ že kot bogoslovec iz lastne pobude brezplačno opravljal podobno funkcijo 
kakor lj. in graška stolica za slovenščino." Ivan Grafenauer in Slomšek Anton, v: Slovenski biograf-
ski leksikon, 1925–1991, elektronska izdaja. http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:3074/VIEW/ Prim. 
Ivan Grafenauer, "Stolica za slovenski jezik na ljubljanskem liceju in Slomškovi tečaji v celovškem 
semenišču", Zgodovinski časopis 12–13 (1958–1959): 272–282.

13 "Tako je stopil Slomšek že kot bogoslovec v zvezo s takratnimi veljaki na slovenskem književnem 
polju, kakor z Metelkom in Jarnikom." Kovačič, Anton Martin Slomšek, služabnik božji, 37.
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(3) potrebno normirati slovenski knjižni jezik in ga poenotiti na celotnem slo-
venskem narodnostnem oz. jezikovnem prostoru. Zadnja misel je bila narav-
nost preroška in izrečena v času, ko je o enotnem slovenskem knjižnem jeziku 
upal razmišljati le Anton Nepomuk Primic na graškem liceju,14 medtem ko so 
Kopitar, Vodnik, Metelko in Murko pisali slovnice za osrednjeslovenski knjižni 
jezik, Šmigoc in Dajnko za vzhodnoštajerski knjižni jezik, med Muro in Rabo 
pa se je oblikoval prekmurski knjižni jezik.15 Slomšek je prvi po Primicu prevzel 
misel o enotnem slovenskem knjižnem jeziku, ki se je uveljavil nekaj desetle-
tij pozneje v Pomladi narodov, ko se je začela uresničevati vseslovenska ideja, 
tako jezikovno kot narodnostno. Slomšek je to zanosno napovedal v nagovoru 
bogoslovcem pred začetkom svojega prvega tečaja slovenskega jezika za bogo-
slovce v Celovcu:

Prej se bo sonce zasuknilo okoli zemlje in ne zemlja okoli sonca, preden bo izko-
reninjeno Slovanstvo. Velike reke tečejo skozi Rusijo, Poljsko, Češko in vse se 
stekajo v Črno morje; skozi naše dežele tečejo Sava, Drava. Mura, Savinja, daleč so 
narazen, pa se nazadnje prijazno snidejo. Našim rekam bodimo tudi mi podobni: 
Slovenec je Kranjec, Slovenec Korošec kakor Štajerec, bratje smo drug drugemu. 
Po potu omike se približujmo drug drugemu in 'srečen čas, ko bode v jeziku slov-
enstva ena hiša, eden rod, eno slovenstvo, en govor'! 

0.3 Po Kovačiču in Grafenauerju je povzel vire za Slomškovo slovnico tudi 
Pogačnik,16 ki je Inbegriff kratko označil kot "prilagoditev Kopitarjeve znan-
stvene obravnave slovenskega jezika", ne da bi tako trditev preveril ali ustre-
zno dokazal. Jarnikovim in Primčevim besedilom kot vir za poučevanje slo-
venščine (in pripravo jezikovnih vaj) je po Grafenauerju naštel Ravnikarja, 
Aliča, Vodnika, Jarnika, dodal pa je še ustno slovstvo in Kranjsko čbelico (ter 
kasneje še Murkovo slovnico) ter tako samo dopolnil Kovačičevo misel, da so 
bile "slovenske ure /…/ vaje v slovenskem cerkvenem govorništvu" in vaje iz 
prevajanja v slovenščino (iz nemščine). Enako je v še krajši obliki ponovila tudi 
Maria Klun.17 Po Pogačniku je idejo o Slomškovi "včlenitvi v slovensko jezi-
kovno tradicijo" s pomočjo čistega ljudskega jezika prevzel tudi Dolinar,18 ki 
je opozoril na močan pedagoški vpliv Sailerja in nemškega katoliškega razsve-
tljenstva. Na Slovenskem se je to najbolj nazorno kazalo v številnih prevodih 

14 Martina Orožen, Oblikovanje enotnega slovenskega knjižnega jezika v 19. stoletju (Ljubljana, 1996). 
15 Marko Jesenšek, The Slovene Language in the Alpine and Pannonian Language Area (Krakow, 1995). 
16 Jože Pogačnik, Kulturni pomen Slomškovega dela (Maribor, 1991), 48–55.
17 Mari Klun, Fürstbischop Anton Martin Slomšek in Kärnten (Klagenfurt, 1969), 22.
18 France Dolinar, "Oče slovenske Cerkve", v: Škof Anton Martin Slomšek, ur. Stanko Janežič (Maribor, 

1996), 88–105.
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Krištofa Schmida v slovenščino, Brinar19 pa je Slomška prav zaradi njegovih 
nazorov o pouku ter povezave med Sailerjem in Schmidom imenoval za "slo-
venskega Krištofa Schmida"; leta 1901 je sklepal, da je Slomšek napisal slovni-
co kot spiritual, torej okoli leta 1929. 20 Verjetno je Slomšek že leta 1821 začel 
pripravljati rokopisno slovnico (oz. zbirati gradivo zanjo), saj si je v knjižnici 
izpisoval gradivo za jezikovne vaje, 21 po izidu Metelkove, predvsem pa še Mur-
kove slovnice pa je ni več uporabljal, saj se je kot vnet zagovornik enotnega 
slovenskega knjižnega jezika odločil za združevalno Murkovo in ne partiku-
laristično Dajnkovo slovnico in njegovo idejo o samostojnem vzhodnoštajer-
skem knjižnem jeziku.22 

1 Predloge za slovnico

Zdi se, da je bil Slomšek pri pisanju slovnice dokaj samostojen in didaktično ni 
sledil niti Dobrovskemu niti Kopitarju. Samostojna poglavja o glasoslovju, obli-
koslovju in skladnji ne odgovarjajo zgradbi Kopitarjeve nemško pisane slovni-
ce za Kranjce, Korošce in Štajerce, ki je imela skladnjo predstavljeno predvsem 
med opombami v poglavju o oblikoslovju. Tudi primerjava z Dobrovskim, ki 
ga je Slomšek v Celovcu študiral, ne kaže neposrednega prevzemanja. Slomšek 
je zagotovo poznal Slovnico ali Slovenjo jezikovno knjigo iz leta 1758 in koro-
ške Gutsmanove izdaje slovnic iz konca 18. stoletja, a se v njegovem delu vidi, 
da je obe predhodni koroški slovnici vsebinsko in metodološko presegel in 
nadgradil z naslonitvijo na Sailerjeve pedagoške ideje. Strokovno je drugačen 
tudi od štajerskih slovnic (Zelenko, Šmigoc, Dajnko), saj ni sprejel misli o dveh 
različicah slovenskega knjižnega jezika, metodološko, ne pa tudi vsebinsko, pa 
je pri Slomšku zaslediti nekaj vzporednosti z Adelungovo slovnico Deutsche 
Sprachlehre (dunajska izdaja iz 1782, in nato kasnejši natisi na prelomu stoletja 

19 Josip Brinar, Anton Martin Slomšek kot pedagog (Celje, 1901), 73 (dalje: Brinar, Anton Martin Slomšek 
kot pedagog).

20 "Ko je postal Slomšek špiritual, se je na novo poprijel poučevanja slovenščine, ki se je v dobi njegove 
odsotnosti docela pozabila v celovškem semenišču. Ker mu je primanjkovalo potrebnih učnih knjig, 
je spisal sam slovensko slovnico, ki se še nahaja v manuskriptu med njegovo literarno zapuščino." 
Brinar, Anton Martin Slomšek kot pedagog, 16.

21 "Die freien Stunden brachte er darum am liebsten in der Bibliothek zu, lesend in den Vätern und 
Erzerpte machend, um sich für den künftigen Lehrberuf gründlicher und umfassender vorzubere-
iten. Diese Erzerpte benützte er zugleich dazu, sie seinen slovenischen Schülern als Aufgaben zum 
Übersetzen ins Slovenische vorzulegen, welche dann von ihm durchgesehen und verbessert, einge-
lernt und in der slovenischen Lehrstunde mündlich vorgetragen wurden, so daß die slovenische 
Lehrstunde zugleich eine Schule der slovenischen Kanzelberedsamkeit wurde." Kosar, Anton Martin 
Slomšek, fürst-bischop von Lavant, 11. 

22 Marko Jesenšek, "Nastanek in razvoj vzhodnoštajerskega knjižnega jezika", Časopis za zgodovino in 
narodopisje 80 = n. v. 45, št. 1(2009): 93–112.
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in v 19. stoletju; izdajatelja Jochann Trattner ali pa Karcböck). Kljub temu pa 
poglavje o oblikoslovju s sklanjatvenimi in spregatvenimi vzorci ter predstavi-
tvami posameznih besednih vrst, še zlasti pa skladenjski del slovnice s poudar-
jenim skladenjskim povezovanjem, kaže, da je Inbegriff razmeroma samostoj-
no delo, ki ga je mladi Slomšek prilagodil potrebam poučevanja v celovškem 
bogoslovju. 

2 Vsebinska predstavitev Slomškove slovnice 

Rokopisna slovnica slovenskega jezika v nemščini se začenja z nemškim naslo-
vom Inbegriff der slowenischen Sprache für Ingeborne, ki mu sledita latinski 
citat iz Pisma Titu in daljši, šestvrstični prepis iz enciklopedije Izidorja Sevilj-
skega z naslovom Etymologiae ali Origines (Etimologije ali Izvori) – odlomek je 
iz prvega poglavja devete knjige, kjer je govora o jezikih raznih ljudstev. Citata 
sta premišljeno izbrana in veliko povesta o sami slovnici.

2.1 Slomšek je najprej citiral prvo poglavje, deveto vrstico Pisma Titu: "Amplec-
tere eum, qui secundum doctrinam est, fidelem sermonem." (Tit 1,9)23 – pri tem 
je imel v mislih nepotrebno, že kar škodljivo jezikovno neenotnost na Sloven-
skem. Citat kaže Slomškovo daljnosežno in vizionarsko razumevanje sloven-
skega jezikovnega vprašanja, tj. potrebo po jezikovnem poenotenju sloven-
skega alpskega in panonskega jezikovnega prostora, kar je bilo v prvi polovici 
19. stoletja tudi pogoj za narodnostno združitev Slovencev. Tak romantični 
pogled na jezik je Slomška približeval Čopovemu jezikovnemu konceptu, 
kar se je kmalu po tem, ko je napisal rokopisno slovnico, potrdilo s tem, da 
je Slomšek v abecedni vojni podprl moderne romantične Čopove poglede na 
jezik, zavrnil pa je Dajnkov partikularizem in Kopitarjev tradicionalistični iz 
razsvetljenskih podstav izhajajoči jezikovni koncept. Taka Slomškova odlo-
čitev kaže, da je bil jezikovni modernist, ki je kljub praktičnim izkušnjam in 
nasvetom, naj se pri osnovnem izobraževanju ne napenja jezikovnih strun 
previsoko, razumel, da potrebuje nova, romantična literatura visoko kultivi-
ran, celo umetni jezik, ki bo lahko upesnil in ubesedil vse, kar je nova literarna 
smer v Evropi uvajala v poezijo in prozo. Slomšek ni bil slovničar, prej jezikov-
ni ljubitelj in skrbnik slovenskega jezika, a se je zavedal, da enotni slovenski 
jezik potrebuje zanesljivo slovnico, ki bo postavila trdno normo in predpis – 
to potrjuje tudi misel iz Pisma Titu ("Trdno se mora držati zanesljive besede, 
ki je v skladu z naukom"), "saj je le tako možno spodbujati z zdravim poukom, 

23 "Trdno se mora držati zanesljive besede, ki je v skladu z naukom." (Tit 1,9)
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nasprotnike pa izpodbijati." (Tit. 1,9) V luči tega citata je npr. Dajnkova jezi-
kovna pot prepoznana za "krivo vero", citat pa kot pastoralno pismo usmerja 
na "pravo pot" jezikovnega poenotenja. Slomšek je od slovničarjev pričakoval, 
da prevzamejo odgovornost za nadaljnji razvoj slovenskega jezika, za njegovo 
poenotenje in normiranje, ki se je kasneje v nekaj desetletjih tudi uresničilo s 
t. i. novo slovenščino. 

2.2 Tudi drugi citat na naslovnici Slomškovega rokopisa je skrbno izbran in pre-
mišljen: 

 Cum omnium linguarum scientia difficilis sit cuiquam, nemo tamen tam desidio-
sus est ut in sua gente positus suae gentis linguam nesciat. Nam quid aliud putan-
dus est nisi animalium brutorum deterior? Illa enim propriae vocis clamorem 
exprimunt, iste deterior qui propriae linguae caret notitiam. (Isidorus. Hisp. Orig. 
Lib. 9 c. 1)24

Izidor Seviljski je bil škof v Sevilli (560–636) – upodobljen je v beli obleki, 
s knjigo in peresom. Zavzemal se je za izobraževanje, bil je velik učenjak, tudi 
pisec Etymologiae, v kateri so med drugim predstavljene tudi gramatika, retori-
ka in dialektika. Slomšek ni bil edini Slovenec, ki je poznal to delo. Motivno je 
pri nas znan npr. Tavčarjev Izidor iz Visoške kronike, Izidor Seviljski pa je pove-
zan tudi z Brižinskimi spomeniki, saj je njihov sistem ločil prevzet prav iz dela 
Izidorja← Seviljskega,25 ki ga je na prvi strani svoje rokopisne slovnice citiral tudi 
Slomšek (Origines ali Etymologiae). V povezavi s prvim latinskim citatom iz 
Pisma Titu ("Trdno se mora držati zanesljive besede, ki je v skladu z naukom." 
Tit 1,9) povezava Slomška in trdnega sistema ločil v Brižinskih spomenikih ni 
več naključna in kaže, da je Slomšek odlično poznal zgodovino slovenskega 
jezika, njeno razumevanje pa mu je omogočalo, da je pravilno načrtoval tudi 
nadaljnji razvoj slovenskega jezika v 19. stoletju. Sledil je pozitivnim obdobjem 
v razvoju jezika, z njihovo pomočjo pa je odgovorno načrtoval jezikovno izo-
braževanje ter razvoj slovenskega jezika.

2.3 Slovnica ima kratek uvod (Einleitung), tri dele (I., II., III. Theil), dodatek 
(Anhang) in test iz slovenskega jezika na samostojno paginiranih straneh (Fra-
gen aus der slowenischen Sprache).

24 "Čeprav je znati vse jezike težko za kogar koli, vendarle ni nihče tako len, da ne bi znal jezika svojega 
ljudstva. Kajti kaj bi si morali o njem misliti drugega kakor to, da je slabši od neumnih živali? Slednje 
namreč oddajajo zvok svojega glasu, tisti pa, ki ne premore znanja svojega lastnega jezika, je še slabši 
od neumnih živali."

25 Igor Grdina, "Diplomatični in kritični prepis", v: Brižinski spomeniki, Monumenta Frisingesia 
(Ljubljana, 2004), 30–32.
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2.3.1 Slomšek je v kratkem uvodu na prvo mesto pri učenju jezika postavil 
razumljivost, ki je odvisna od (1) tvorčevega upoštevanja naslovnikove uspo-
sobljenosti za ustrezno sprejemanje obvestil (Slomšek pravi, da je nujno, da 
učitelja razumejo) in (2) od tvorčeve sposobnosti, da enači jezikovno izrazitev 
s pojmovno in realno obstoječo predmetnostjo (Slomšek pravi, da je nujno, da 
učitelj jezik sam razume); "samorazumevanje" mu je nadpomenka za govorje-
nje in razumevanje, "razumljivost" za pisanje in izgovarjavo, "umetnost govor-
jenja" pa sopomenka za retoriko. 
2.3.2 Sledijo trije deli slovnice, in sicer samostojna poglavja o glasoslovju, obli-
koslovju in skladnji. Rokopis kaže, da je Slomška zanimala predvsem pomen-
ska stran besede in morfema, pri glasoslovju pa pomenskorazločevalna vloga 
glasov in njihova fonološka nasprotja po razmerju med nasprotnostnimi členi. 
2.3.2.1 I. "Von Lesen", tj. glasoslovje (o naglasu: znaki za naglaševanje; o razu-
mevanju: fonetične opozicije; črke, glasovi in njihovo zapisovanje z znamenji; 
poglavje zaključuje dolg seznam pripon po posameznih besednih vrstah /bese-
dotvorne pripone/, ki je dodan poglavju o glasoslovju po vzoru Dajnkove in 
Metelkove slovnice); 
2.3.2.2 II. "Von der Biegung", tj. oblikoslovje (sklanjatveni in spregatveni vzor-
ci, predstavitev posameznih besednih vrst /samostalnik, pridevnik, števnik, zai-
mek, glagol, prislov, predlog, veznik/) in 
2.3.2.3 III. "Von der Fügung", tj. skladnja (poudarek je na skladenjskem pove-
zovanju /vezljivost in družljivost/ ter besednem redu); na koncu vsakega dela 
je kratek didaktični povzetek.
2.3.2.1.1 Primerjalna tabela zapisovanja slovenskih glasov s črkami kaže, da 
je Slomšek poznal Dajnkov in Metelkov črkopis iz tiskanih izdaj, to pa še ne 
pomeni, da se je po njunih slovnicah tudi zgledoval. Dajnkov partikularizem je 
odločno odklanjal, Metelko pa mu je svojo slovnico po delih pošiljal v branje, 
vendar primerjava obeh slovnic kaže, da Slomšek pri svojem delu ni posnemal 
Metelka (sicer pa so v primerjalnem pregledu črk in njihovih glasovnih vre-
dnosti v tabeli dodani še hrvaški, ilirski, češki, poljski, cirilski, nemški, italijan-
ski in francoski znaki). V tem delu glasoslovja je Slomšek natančno predstavil 
glasovno vrednost črk, zlasti razmerje med črko in glasom v različnih pisavah 
– primerjalno z nemščino (gradivo je vedno slovensko-nemško) je tako zelo 
natančno analiziral glasovno-pisno podobo osrednjeslovenskega knjižnega 
jezika glede na slovenske narečne različice (kranjska, koroška, štajerska, tudi 
hrvaška kajkavska, npr. dete, dajte diete; bug, bog, bueh; v istem poglavju opo-
zarja še na nekatere knjižne premene glasov, in sicer nesistematično v okviru 
naglasnega mesta, morfonema in morfema ter glede na premeno osnove in 
podstave morfema, npr.: metati, mečem; nesem, nositi; gonim, preganjam), kjer 
pa je Slomšek le opozoril na problematiko z opisom in primerom (npr. e se 
premeni v o; ne razlaga pa vrste premen, npr.: jotacijo, palatalizacijo, priliko-
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vanje, razlikovanje, prevoj, preglas, različne premene). Poglavje o črkopisu je 
Slomšek zaključil z ugotovitvijo, da bi lahko bila slovenska pisava najlepša in 
najbolj ekonomična v Evropi, če bi se 21 črkam abecede dodalo še 12 novih 
(znaki za ozki in široki e, o, palatalni glasovi, šumniki – žal pa tega vprašanja 
nista posrečeno rešila niti Dajnko niti Metelko in še čakamo na pravo rešitev). 
Primerjalno z nemščino je opozoril na slovensko posebnost, da ne poznamo 
sklopov enakih samoglasnikov.

Temu razmišljanju sledi kratko in zelo nedosledno, premalo natančno 
razloženo poglavje o kvantiteti in kvaliteti glasov ter razločevalni vlogi slo-
venskega jakostnega naglasa pri enakoglasnicah (npr. kópati, kopáti); razlaga 
načel, po katerih slovenščina označuje kvantiteto in kvaliteto glasov, je preplet 
razsvetljenskega Gutsmanovega in "sodobnega" Kopitarjevega pogleda in še 
daleč od rešitev, ki jih je v drugi polovici stoletja prinesla Škrabčeva naglasna 
in glasoslovna teorija. Slomšek ni bil jezikoslovec, ampak le skrben zapisovalec 
in razsodnik v vprašanjih, ki so jih zapisovali njegovi predhodniki in sodobni-
ki. Poglavje se zaključuje z zelo splošnim opozorilom, da slovenščina ne pozna 
stalnega naglasnega mesta.

Glasove deli na 6 skupin: vokali, ustničniki, jezičniki, zobniki, sičniki in 
šumevci ter nebniki. Nemška terminologija je Adelungova, sprejeta tudi pri 
Kopitarju in Dobrovskem. Posamezna raba glasov je zelo natančno predstavlje-
na, izstopajo tudi številni primeri iz slovenskih narečij in s primerjalnim nem-
škim gradivom.
2.3.2.1.2 O zgradbi zloga razmišlja na zelo preprost način: po Dobrovskem loči 
"korenske zloge" (tj. tiste, ki vsebujejo "glavne glasove" in jih ne more razstaviti 
ali poenostaviti, lahko pa so že besede s polnim pomenom – v slovenščini jih je 
približno 1600), in "tvorbene zloge", ki so oblikoslovno gledano samostalniške 
končnice). Pri korenskih glasovih razmišlja tudi že o zgradbi slovenskega zloga, 
pri tem pa sledi Dobrovskemu in njegovi teoriji jedra zloga (zlog z enim voka-
lom, ki je nepolnopomenski ali polnopomenski, ter zlog z več kot dvema sogla-
snikoma). Tvorbene zloge (končnice) obravnava po besednih vrstah (samo-
stalnik, pridevnik, števnik, zaimek, glagol, predlog, prislov, veznik, medmet) kot 
besedotvorne morfeme po vzoru nemških slovničarjev 18. stoletja, Dajnka in 
Metelka – ločeno obravnava posamezne besedne vrste, in sicer pomen končnic 
pri samostalniku (npr. -ar označuje delujočo osebo; končnice so nesistematič-
no naštevane, podobno kot v Dajnkovi slovnici 1824). 

Slomšek se sklicuje na Dobrovskega tudi, ko poskuša razlagati slovensko 
besedotvorje, oz. t. i. zlogovno podobo besed. Besedotvorje mu je bilo ključ 
za razumevanje slovenskega jezika – prepričan je bil, da kdor obvlada tvorbo 
besed, razume slovenski jezik. 

Poglavje o besedotvorju zaključuje povzetek o tvorbi besed. (1) Pregibne 
besede imajo osnovo, na katero se dodajajo različne pone (segmenti po Slom-
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šku). (2) Segmenti so predpone in pripone, s katerimi tvorimo nove besede. 
(3) Zveza dveh samostalnikov (po nemškem vzoru) ni priporočljiva, sloven-
ščina ima za razliko od nemščine raje besedno zvezo s prilastkom. (4) Zlo-
ženke v slovenščini delamo z medponami, npr. -o- ("nespremenljiva končni-
ca"): blagomilost. (5) V primerjavi z nemščino, ki pozna dolge, sestavljene in 
zložene besede, je Slomšek opozoril na načelo slovenskega besedotvorja, da 
so slovenske besede kratke ("bolj kot je beseda kratka, tekoča in pomensko 
določena, boljša je").
2.3.2.2.1 Pri oblikoslovju pozna 5 pregibnih (samostalnik, pridevnik, zaimek, 
števnik in glagol) in 3 nepregibne besedne vrste (predlog, členek in veznik); 
slovenščino primerja z nemščino in odpira vprašanje člena, ki ga slovenski jezik 
ne pozna – težave pri prevajanju iz nemščine rešujejo zaimki ti, ta, to.
2.3.2.2.1.1 Pri samostalniku pozna po preporodni Gutsmanovi slovnici šest 
sklonov (padežev), ki spominjajo še na Pohlinova poimenovanja (ob klasič-
nem latinskem izrazju): imenvaven, rodiven, dajaven, toživen, kazaven, stori-
ven. Vokativ je že izenačil z nominativom, ablativ z genitivom, opozoril pa je, da 
je še stara cerkvena slovanščina imela sedem sklonov. 

Števila so: edinje, dvojstvo, množno. Po nemškem vzoru jih določa s števni-
kom kot levim prilastkom: ena vera, dva trupla, tri (ali več) persone; z dvojino 
nima več takih težav kot npr. pred njim Pohlin ali Gutsman in jo iz samostalni-
ške oblike prenaša na glagolsko brez težav: Janes in Pavel, muzhenika /marter-
nika/ prosita za nas. 

Sklanjatve so tri: moška, ženska in srednja. Moška sklanjatev ima v im. ed. 
ničto končnico ali -a, v rod. nenaglašeni -a ali naglašeni -ú (različici z -ova 
in -ja), mest. ima različici -i in -u, or. pa še staro obliko -am in preglas v -em. 
Stare oblike so tudi v daj. in mest. dv. in mn. m. sp. (-ama; -am), v ostalih spolih 
navaja tudi dvojnice (naglašene in nenaglašene oblike). Pri sam. m. sp. opozarja 
npr. na podaljševanje osnove z –j- pri samostalnikih m. sp. (hudir, hudirja) in 
osrednjeslovenskim pregibanjem samostalnikov, ki se končajo na palatalni -lj 
(kempelj, kempeljna), na neobstojni polglasnik (meseg, mesga) in dvojnici (tat, 
tatu/tatova) oz. nenavadni obliki (den, denu/dnu; der Tag – zadrega se kaže v 
dvojnicah: den; dne/dneva/dnu; dnevu/dnu; den; dnevi/dnej; s dni, s dnevam); 
zadrega se kaže pri sklanjanju samostalnikov moškega spola na -a, ki jim Slom-
šek podaljšuje osnovo s -t (oproda, oprodeta; vendar že vajvoda, vajvoda po 
ženski sklanjatvi), in pri petem sklonu, kjer priporoča per Bogú, vendar prepo-
veduje na svetu – pravilno le na sveti. 

Pri sam. ž. sp. opozarja na dvojnično rabo v im. ed. samostalnikov, ki imajo 
ničto končnico: britev/britva, britve; molituv/molitva, molitve ter maskuliniza-
cijo postel, postle ali postela, postele. V or. ed. pa ob osrednjeslovenski obliki za 
góro navaja tudi vzhodnoslovensko rešitev z deiktičnim -j: za gorój.

Pri sam. sr. sp. pozna knjižno podaljševanje osnove s -t- (dete, deteta), -n- 
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(sleme, slemena) in -s- (oko, očesa); za množinski samostalnik tla, ki ga nava-
ja med samostalniki srednjega spola, pozna naslednje sklonske oblike: tla, tal, 
tlam, tla, tleh, s tlami.
2.3.2.2.1.2 Pri pridevniku opozarja na ujemanje v spolu sklonu in številu z 
odnosnico, na stopnjevanje pridevnika (za primernik in presežnik nima slo-
venskega izraza; comparativ, superlativ), opozarja pa tudi na t. i. dvostopenjsko 
ali pridvignjeno stopnjevanje (čist, prečist).
2.3.2.2.1.3 Tako kot Gutsman tudi Slomšek za pridevniki obravnava števnike, 
in sicer šest skupin, tako da so glavni in vrstilni jasno določeni (poznata jih tudi 
Pohlin in Gutsman) , ločilne in množilne pa razvršča v tri skupine (enoj, dvoj, 
peteri /die Gattungszahlen/; dvojen, trojen četveren /die Vervielfältigungsza-
hlen/; enkrat, enbart, petkrat, petbart /Wiederhohlungszahlen/) ter dodaja še 
t. i. nepravilne števnike (unbestimmte Zahlworte), in sicer prislovne besedne 
zveze (veliko ljudi) in posamostaljene pridevnike iz količinskih besednih zvez 
(petak, ein Fünfer = peti del celote).
2.3.2.2.1.4 Slomšek obravnava ločeno osebne (imajo svoj sklanjatveni vzorec, 
so "samostojni") in pridevniške (pregibajo se kot pridevniki) zaimke. Samo-
stojni zaimki so pregibni in nepregibni, drugi pa so enostavni ali sestavljeni. 
Povratno svojilne zaimke obravnava ločeno in primerjalno z nemškimi pri-
meri.
2.3.2.2.1.5 Glagol je obdelan najbolj obširno, saj ga Slomšek označi kot bese-
dno vrsto, ki je v vseh jezikih "poglavitna besedna vrsta, v slovenščini pa je sploh 
najimenitnejši" (tvorbeno in pomensko bogat ter "enostaven pri pregibanju"). 
Slomšek pozna tvornik in trpnik in tako sledi Pohlinu ter Gutsmanu; od glagol-
skih naklonov in časov pozna indikativ, optativ, imperativ; nedoločni obliki sta: 
infinitiv in supin, za razliko od Pohlina pa ponovno navaja gerundij, pozna tudi 
participe. Glagolske oblike natančno razčleni glede na šest vrst (indicativ: -m, 
sovem; -jem/-em/-nem, mignem; -im, stojim; -im, shivim; -vam, baham; -ujem, 
perkimujem). Glede na trajanje ločijo slovenski glagoli po Slomšku enostavno 
trajajoče dejanje, takojšnje prenehanje dejanja, dolgo trajajoč dejanje in pogo-
sto ponavljajoče se dejanje. 

Slovenščina pozna samo tri čase, z njimi pa lahko izraža več natančneje dolo-
čenih časovnosti kot drugi jeziki. Različni časi se tvorijo s pomočjo pomožnika 
biti, sem, deležnikov in razlikovanjem glagolskega vida (dovršnost, nedovršnost).

Slomšek v nadaljevanju natančno razčlenjuje tvorbo in pomen časovnih 
glagolskih oblik, najbolj ga zanimata raba in pomen participov (tudi deležni-
kov in deležij na –č in ši), in sicer v tvorni in trpni obliki (slovenskim primerom 
dosledno dodaja nemške prevedene ustreznice).
2.3.2.2.1.6 Predlog, veznik in členek so obravnavani glede na sklonsko vezavo 
(predlog) in vprašalnico (predlog, veznik in člene); veznik in členek čisto na 
kratko in brez stvčnih primerov.
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Poglavje o oblikoslovju zaključujejo končne opombe, v katerih je Slom-
šek opozoril na temeljna pravila pri učenju slovenskega jezika: (1) Pri pisanju 
je potrebno izhajati iz korena besede in poznati njegove predvidene preme-
ne (spremembe) ter se od njih ne sme odstopati. (2) Če obstajata dvojnici, je 
potrebno izbrati tisto, ki je razumljivejša in "lepše zveni v stavku". (3) Navaditi 
se je potrebno na knjižno izreko in se izogibati narečni interpretaciji zapisane-
ga besedila. 
2.3.2.3.1 V skladnji je Slomšek bolj splošen kot pri oblikoslovju. Najprej splo-
šno spregovori o pomenu poznavanja skladnje, nato pa pokaže na razlike 
med slovensko, nemško in latinsko skladnjo – opozori na velike razlike med 
slovenščino in nemščino in na podobnosti med slovensko in latinsko skla-
dnjo. 

V slovnici ga skladnja zanima predvsem kot vprašanje ujemanja pri: (1) 
Samostalniških končnicah – ujemanje osebka s povedkom, primeri stavčne 
rabe, ujemanje števila, spola in sklona pri samostalnikih v pristavčni rabi; opo-
zarja na delni rodilnik, ki se v slovenščini nadomešča s svojilno rabo. (2) Spolu 
– ujemanje osebka in povedka glede na spol. (3) Številu.

Pri odvisnosti največ prostora namenja rabi in pomenu sklonov ter razliko-
vanju med nedoločnikom in namenilnikom.

Besedni red je tisti del skladnje, ki mu je Slomšek namenil poseben razmi-
slek, saj se mu zdi, da se slovenščina v tem pogledu približuje latinščini. Opo-
zoril je na členitev po aktualnosti ter na vlogo in pomen zaznamovanega bese-
dnega reda v stavku oz. povedi. 

Poglavje o skladnji obravnava tudi izpust stavčnega člena ali stavka kot 
posebno stilno sredstvo slovenskega jezika, zaključuje pa se s končnimi opom-
bami k slovenski skladnji in opozorilom pred skladenjskimi germanizmi, ki se 
po nepotrebnem prenašajo iz nemškega v slovenski jezik. 
2.3.3 Dodatek k slovnici je kratek pregled pravopisnih pravil in slušne uresni-
čitve govorne ali bralne (glasovne) strani slovenskega jezika. Slomšek je zago-
varjal dopolnjen slovenski pravopis s predlogi za poenotenje slovenske pisave 
glede na regionalne oz. narečne razlike, zato je Dodatek zaključil z nasvetom 
o knjižni normi in govoru ("Piši tako, kot najbolje govoriš."), ki sledi Kopitarje-
vemu jezikovnemu konceptu (pri Slovencih v abecedni vojni zavrnjenemu od 
Čopa in kasneje uresničenemu pri Srbih z Vukovo reformo). 
2.3.4 Slomšek je rokopisni slovnici dodal še test iz slovenskega jezika na samo-
stojno paginiranih straneh (Fragen aus der slowenischen Sprache), in sicer ga 
je pripravil za tri različne težavnostne stopnje (Für die Hernn Primiani, Secun-
diani, Tertianni – gre za didaktično moderno sestavljene testi, ki preverjajo npr. 
branje in razumevanje, besedotvorje…) in ki kažejo na Slomškovo povezavo z 
načeli Sailerjevega pedagoškega kroga. 
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3 Zaključek

Anton Martin Slomšek je bil leta 1829 imenovan za spirituala v celovškem 
semenišču, kjer je že leta 1821 učil bogoslovce lavantinske in celovške škofije, 
kot spiritual pa je ustanovil privatno stolico za slovenščino v Celovcu – imel 
je po petdeset slušateljev, med učenci pa so bili tudi mladi pravniki, višji ura-
dniki in Nemci. Tečaje slovenskega jezika je organiziral tako, da so slušatelji 
brali berila za ljudske šole (npr. Ravnikarjevo ali Aličevo) ali pa kratke poučne 
povesti (pogosto takrat priljubljenega Schmida, npr. Leseni križec), pri jezikov-
nem pouku pa si je pomagal z Metelkovo slovnico in Murkovima slovnico in 
slovarjema, sestavil pa je tudi svojo slovnico slovenskega jezika (Inbegriff der 
slowenischen Sprache für Ingeborne), ki je ostala v rokopisu in jo danes hranijo 
v Univerzitetni knjižnici v Mariboru (MS 318 Slomšek) – gre za Slomškov origi-
nalni rokopis (verjetno je začelo delo nastajati leta 1821, napisano je v gotici) 
in Kovačičev prepis v slovenico. 

Slomšek rokopisne slovnice nikoli ni natisnil, njene posamezne dele, pred-
vsem zbrano jezikovno gradivo in vaje, pa je uporabil ali objavil npr. v Blažetu 
in Nežici, Abecedniku, Malem berilu, Velikem berilu in Ponovilu. 

Marko Jesenšek

SLOMŠEK'S MANUSCRIPT GRAMMAR 
– INBEGRIFF DER SLOwENISCHEN SPRACHE FüR INGEBORNE

SUMMARY

In 1829, Anton Martin Slomšek was named the formation director in the Kla-
genfurt theological seminary, where he soon started teaching Slovene. He first 
taught students of theology from the Lavantine and Klagenfurt dioceses, and 
later founded a private chair of Slovene in Klagenfurt – he had fifty students 
including young lawyers, senior public servants and Germans. 

He organized Slovene language courses in which the students used readers 
for public elementary schools (e.g., Ravnikar's or Alič's) or short educational sto-
ries (he often used the then popular author Schmid, e.g., his "The Wooden Cross" 
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(Leseni križec)) In language classes he used Metelko's grammar and Murko's 
grammar and his two dictionaries; he also compiled a grammar of Slovene lan-
guage (Inbegriff der slowenischen Sprache für Ingeborne), which remained in 
manuscript. His grammar book is now kept at the University Library in Maribor 
(MS 318 Slomšek); this, however, is not the original but Kovačič's transcript 
of Slomšek's grammar from September and October of 1935. Kovačič's note 
on the first page (Maribor, 28th November 1935) reveals that the handwritten 
grammar was used by Fran Kosar, a formation director, who ran Slovene lan-
guage courses in Klagenfurt (Kosar wrote his remarks in the "gajica" alphabet in 
the margins of Slomšek's manuscript). After his death, the manuscript grammar 
remained with the executor of Kosar's last will, the canonic Lovro Herg, who 
gave it to Fran Kovačič.

This manuscript grammar of Slovene was written in German. It opens with 
the German title Inbegriff der slowenischen Sprache für Ingeborne, followed by a 
quote in Latin from the Epistle to Titus (Amplectere eum, qui secundum doctri-
nam est, fidelem sermonem. / Holding to the faithful word which is according 
to the teaching. Titus 1.9) and a longer, six-line quote from the Isidorius, Hisp. 
Orig. Lib. 9 c. 1. 

The grammar has a short introduction (Einleitung), three parts (I., II., 
III. Theil), an addendum on three pages (Anhang) and a test in Slovene lan-
guage on a separately paginated set of five pages (Fragen aus der slowenischen 
Sprache) for three difficulty levels (Für due Herrn Primiani, Secundiani, Terti-
anni – didactically, these are modern tests that examine, for example, reading 
and comprehension and word-formation).

In a short introduction, Slomšek pointed out the following three most 
important things when learning a language: "self-understanding", i.e. speaking 
and understanding, "comprehensiveness", i.e. writing and pronunciation and 
the "art of speaking". 

The following three parts of the grammar follow:
•	 "Vom Lesen", i.e. phonology (about accent: accentuation symbols; 

about understanding: phonetic oppositions; letters, sounds and their 
transcription with symbols; the chapter concludes with a long list of 
suffixes for individual parts of speech /word-formation suffixes/ that is 
added to the chapter about phonology following the model of Dajnko's 
and Metelko's grammars),

•	 "Von der Biegung", i.e. morphology (declension and conjugation patterns, 
presentation of individual parts of speech – nouns, adjectives, numerals, 
pronouns, verbs, adverbs, prepositions and conjunctions), and 

•	 "Von der Fügung", i.e. syntax (emphasis here falls on syntactic linking 
(transitivity and joining/ and word order); each part ends with a short 
didactic summary.
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The addendum to the grammar is a short overview of orthographical rules 
and the aural realization of the spoken (sound) side of Slovene that ends with 
Slomšek's advice about the standard norm and spoken language ("Write at the 
level of your best spoken language."), in which he follows Kopitar's linguistic 
concept (which was rejected in Slovenia by Čop in the alphabet war and later 
realized among the Serbs through Vuk's reform).
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UDK 821.163.6:050(497.4)''18''
1.01 Izvirni znanstveni članek

Slomškove Drobtinice

Natalija Ulčnik
Dr., asistentka

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, 
Oddelek za slovanske jezike in književnosti

Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor
e-mail: natalija.ulcnik@uni-mb.si

Izvleček:
Prispevek se osredotoča na zaenkrat še ne dovolj raziskan almanah Drobtinice, 
ki ga je ustanovil Anton Martin Slomšek, in sicer na njegovo snovno-tematsko 
področje, spremljanje aktualnega kulturno-političnega dogajanja ter uredni-
ško politiko. Pozornost posveča tudi jezikovnemu spreminjanju v izbranem 
obdobju izhajanja (1846–1869), jezikovni enotnosti prispevkov posameznih 
letnikov, sledenju aktualnim težnjam ob jezikovni prelomnici sredi 19. stoletja 
in razvoju posebnih jezikovno-stilnih značilnosti. 

Ključne besede: 
Anton Martin Slomšek, Drobtinice, Slomšekove Drobtinice, almanah, publicistika 
19. stoletja.

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 10 (2010), št. 2–3, str. 683–704 122 cit., 1, preglednica, 1 slika 
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod

Anton Martin Slomšek je začel leta 1846, ko je v lavantinski škofiji opravljal 
funkcijo višjega šolskega nadzornika, v okviru svojega vzgojno-poučnega kon-
cepta izdajati almanah Drobtinice,1 ki je tedanjemu bralcu predstavljal publici-
stično novost.2 Ideja o letni publikaciji, konceptualno usmerjeni ''v podvučenje 
ino za kratek čas'', se je Slomšku porodila po tem, ko je bila njegova prošnja 
za ustanovitev društva za izdajanje slovenskih knjig brez pojasnila zavrnjena.3 
Slomšek je po ustanovitvi almanaha prevzel in dve leti opravljal tudi uredniško 
funkcijo, vse do smrti pa je ostal njegov glavni sodelavec, ki je skrbno spremljal 
izhajanje, zato so ga upravičeno imenovali ''duhovni oče'' ter ''starešina'' Drob-
tinic. Leta 1863 se je almanah preimenoval v Slomšekove Drobtinice in táko ime 
ohranil sedem let. 

V prispevku bodo analizirane strukturne ter vsebinsko-jezikovne značilno-
sti Drobtinic, in sicer od ustanovitve do začasne prekinitve izhajanja leta 1869, 
kar obsega dvajset letnikov.

Zunanja zgradba Drobtinic

Uredništvo Drobtinic ni skrbelo samo za vsebinski del ''zapopadek'' almanaha, 
temveč je težilo tudi k njegovemu čim privlačnejšemu zunanjemu videzu, ime-
novanemu ''obrazek''. Matija Vodušek, eden izmed urednikov, je skrb za zuna-
njo podobo poudaril tudi v predgovoru za leto 1849: ''Obleka ino natis kažeta, 
kolke sta si tiskar ino založnik prizadela, debi tudi zvunajna oprava Drobtince 
priporočila, zlast podobšina Sv. Modesta lepo sveti pred licam in je Sali verstnik 
poprejšnih jeklorezov S. Maksimiliana ino S. Viktorina."4 

Drobtinice so nastajale s tedanjo nekoliko cenejšo tiskarsko tehniko – leso-
rezom, a so imele kljub temu grafično privlačno in pregledno podobo. Upora-
bljene so bile različne vrste tiska, vsebinski del pa so dopolnjevale tudi slike.5 

1 Do XIV. letnika se je v naslovu pojavljala redukcija i-ja (Drobtince).
2 Pred tem sta izhajala dva pesniška almanaha, in sicer Pisanice od lepeh umetnosti (1779–1781) in 

Kranjska čbelica (1830–1848). Časopisna dejavnost se je začela razvijati z Vodnikovimi Lublanskimi 
novicami (1797–1800), nadaljevala pa se je z Bleiweisovimi Kmetijskimi in rokodelskimi novicami 
(1843–1902), ki veljajo za prvi slovenski trajni časopis.

3 Fr.[anc] Kosar, "Anton Martin Slomšek, knez in škof Lavantinski, prisednik apostolskega pristola 
sv. Očeta, meščan Rimski'', v: Slomšekove Drobtinice za leto 1863, 163 (dalje: Kosar, ''Anton Martin 
Slomšek'').

4 Drobtince 1849, IV.
5 Vsak letnik je bil posvečen določenemu svetniku, čigar podoba se je nahajala na začetku. Slike so 

nastajale z jeklorezom: ''Na čelu se ji sveti krasen jeklorez, podoba slavianskih apostolov, sv. Cirila in 
Metoda''. Drobtince 1853, VII.
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Izhajale so v lepo vezanem formatu osmerke in obsegale od dvesto do tristo 
strani,6 pri tem pa je opazno nenehno prizadevanje za ustreznejši tisk, s katerim 

6 Obsega niso presegle med drugim tudi zaradi ohranjanja cene: ''Nekatere zostavke smo mogli odložiti, 
ino si jih za prihodni tečaj prihranili, pervo de nam zavitek preobilni ne hodi, ino navadno ceno ne 
preskoči, drugo de predolgo branje ne naveliča.'' Drobtince 1849, IV. 

 Leta 1855, ko so bile najobsežnejše (385 strani), je urednik pojasnil, da je cena ''nekoliko sopet 
poskočila; nekaj zato, ker vse na svetu se je zdražilo, nekaj pa tudi, ker so bolj obširne in obsegajo 
kakih sedem pol več, kakor poprejšnje''. Drobtince 1855, IX.

Drobtince za novo 
leto 1846
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bi bilo mogoče ob ohranjanju obsega zajeti čim več besedila. 
Iz korespondence med Voduškom in korektorjem Drobtinic, Jožefom Mur-

šcem, lahko razberemo, da je bil tretji letnik (1848) natisnjen v tri tisoč izvo-
dih, od tega petsto na kakovostnejšem papirju – stroški so ob izidu znašali 117 
florinov, in sicer 60 za jeklorez ter 57 za tisk.7 Drobtinice je v Celovcu, kjer je 
izšlo največ letnikov,8 tiskal Janez Leon, ki je bil cenovno ugodnejši, saj je svojim 
posrednikom priznaval 25-odstotni rabat,9 a je bil velikokrat prezaseden, zato 
je Slomšek leta 1857 Bleiweisu pisal, da ''nima/jo/ Blaznika ne po lepoti, ne po 
urnoti''.10 Blaznik je natisnil šele XX. letnik, ki je izšel sedem let po Slomškovi 
smrti.

Notranja zgradba Drobtinic

Notranja zgradba je bila vezana na uredniški koncept, ta pa je določal vsebin-
sko-jezikovni del almanaha.

Uredniška politika

Za Drobtinice so bile značilne pogoste zamenjave urednikov, vendar enotna, iz 
Slomškovega koncepta izhajajoča uredniška politika. Slomšek je zaradi drugih 
obveznosti ob sprejetju škofovske funkcije uredil le prva dva letnika (1846–
1847), Matija Vodušek jih je urejal tri leta (1848–1850),11 Jožef Rozman pet let 
(1851–1855),12 nakar je sledilo triletno urednikovanje Mihaela Stojana (1856–

7 ''Korespondenca dr. Jos. Muršca'', Ponatisk iz Zbornika Matice Slovenske za leto 1904 in 1905 
(Ljubljana,    ) 61, 63 (dalje: ''Korespondenca dr. Jos. Muršca''). 

 Denarna enota florin (tj. goldinar, ki je imel v grbu lilijo) je bila okrajšana na različne načine (f, fl).
8 ''Začele v Gradci so se v Celje preselile, iz Celja v Celovec prestavile,'' piše Slomšek v predgovoru 

Drobtinic za leto 1859/1860 (str. 3), ki so ponovno izšle v Gradcu. Sledili sta še dve selitvi, sprva v 
Maribor, kjer so izhajale med letoma 1861 in 1865/1866, in nato v Ljubljano (1869, 1887–1901).

9 Vasilij Melik, ''Nekaj o cenah, plačah in kulturi v predmarčni dobi'', Zgodovinski časopis 35, št. 1–2, 
(1985): 71.

10 Arhiv za zgodovino in narodopisje, Knjiga I, ur. dr. Franc Kovačič (Maribor, 1930–1932), 320 (dalje: 
Arhiv).

11 28. IX. 1847 je Vodušek pisal Muršcu: ''Gnadlovi knes Sl** mislijo berš ob novimu letu ∫voj letnik na 
∫vetlo dati, zato nas tak gonijo za priprave /…/ V prihodno bom jes jemel ∫ker[b?] drobtine poberati 
sostavke jiskati ino jih vberati, ino vbrane še le pred ∫kofa poslati, verh še pa podpisati ∫e za izdatela 
Drobtinč''. ''Korespondenca dr. Jos. Muršca'', 60.

12 V Drobtincah za leto 1855 (str. IX) je bralce obvestil o domnevnem prenehanju izhajanja (''Z letom 
1855 bodo Drobtince berž ko ne končale svoj tek, in posihmal menda ne bodo več hodile po 
svetu''), vendar se je izhajanje nadaljevalo pod novim uredništvom.
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1859/1860), za katerega je Slomšek menil, da je prepočasen.13 V šestdesetih 
letih, ko je Drobtinice izdajalo vodstvo lavantinskega semenišča, uredniki niso 
bili navedeni, a je Fran Kosar leta 1866 poročal, da je ''v 19 letih vredništvo že 
zdaj na sedme rame preloženo''.14 

O cilju in namenu almanaha je med uredniki najbolj eksplicitno spregovo-
ril Jožef Rozman: ''Naš cilj in namen je, pomnožiti po Drobtincah čast božjo, 
in povzdigovati više in više pravo djansko (moralno) omiko slovenskega ljuda, 
povedati pa vmes tudi za smeh in kratek čas kaj.''15 Drobtinice so bile ''duhovski 
čuvaj'', kakor lahko leta 1864 beremo v predgovoru: ''Kar je čuvaj na visokem 
zvoniku za prebivavce svojega kraja, to ima biti vsak časnik in letnik za čitatelje, 
kterim je namenjen. Čuvaj se pazljivo ozira na vse strani in skerbno oznanja 
prebivavcem veselje in žalost, upanje in strah: tudi časnik in letnik ima enaki 
namen in enako dolžnost.''16 

Slomšek je že v prvem letniku bralce pozval, naj mu pomagajo nabirati 
duhovne drobtinice, naj si bo to kakšna ''čedna pridga, lepa pravlica, iz nemši-
ne alj drugih jezikov poslovenjena, zdaj mična pesmica /…/ alj se kaj veseliga, alj 
žalostniga pergodi''.17 Izbor objavljenih besedil je bil vsebinsko izviren – veči-
noma je šlo za prve objave, v manjši meri za prevode in predelave.18 

Slomškova uredniška drža je bila opazna vse do njegove smrti. Poznal je 
vsebino vseh letnikov, kar je razvidno iz predgovorov (''Ni se scer ničesa v njih 
torbice dalo, kar bi milostivi knezoškof, ki so Drobtinc duhovni oče in še zdaj 
njih ogelni kamen in naj terdnejša podpora, poprej pregledali in pretresili ne 
bili.''19) in njegovih opomb v posameznih besedilih.20 Iz Slomškove korespon-
dence s Stojanom lahko razberemo uredniška merila, na katera je ustanovi-
telj Drobtinic opozarjal svoje naslednike: (1) merilo kvalitete (urednik bese-
dilo korektno presodi in se pri tem ne ozira na piščev oz. pisateljev ugled); (2) 
merilo uredniškega koncepta (urednik lahko zavrne vse, kar ne sodi v kon-
cept); (3) merilo jezikovne dovršenosti (urednik ima pravico besedila popra-
vljati in dodelati); (4) merilo estetskosti (slike na čelu Drobtinic morajo biti 
bogato obdelane).21 Na težko uredniško delo in na zamere, povezane z njim, je 

13 ''Tudi naše Drobtince pojemajo, ter nimajo praviga vrednika in berznih pomagavcev pogrešajo. Dekan 
[t] Stojan so prepočasni in so se vredništvu odpovedali; Celovčani bi sicer radi delo gotovo imeli, pa 
delati jih brez plače ne veseli. V kratkem bomo sklenili Drobtince alj pokopati, alj pa krepkejim rokam 
sporočiti''. "Slomškovo pismo Bleiweisu, napisano 12. februarja 1859",  Arhiv, 321–322.

14 Slomšekove Drobtinice 1865/1866, 128.
15 Drobtince 1854, V.
16 Drobtinice 1864, III.
17 Drobtince 1846, 10
18 Prim. tudi poglavje 2.2 Snovno-tematske značilnosti almanaha.
19 Drobtince 1851, VII.
20 Npr. v Rozmanovem prispevku ''Kratka dogodivščina starega sveta''. Drobtince 1852, 218.
21 Prim. Arhiv, 82–83.
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Slomšek opozoril leta 1860: ''Drobtincam našim se še gradiva ni pogrešalo, to 
da ni vsako gradivo za povesmo žlahno predivo; ga omikati in pezdérja olikati 
je pa vredniku gostokrat težavno delo, pa še zaméra na vérh, kar rado dvoje 
serce zabolí.''22 

Uredniška politika, ki se v največji meri zrcali v predgovorih, je na jezikovni 
ravni vezana na: (1) sprejemanje slovenske leksikalne različnosti (izrazito do 
poenotenja slovenskega knjižnega jezika)23 in (2) potrebo po jezikovni eno-
tnosti almanaha, ki je v širšem kontekstu pomenila tudi težnjo po jezikovni 
enotnosti slovenskega prostora (izrazito po letu 1851). Navedeno dobro pona-
zarjajo naslednji izseki:

Tudi na besedah se spodtikajo, ino jim ne dopade, de bi mož ino žena bila človeka 
prav po volji božji (kakor dva božja voleka). Pa besede rade v drugim kraji tudi 
kaj drujiga pomenijo. Po štajarjih se imenuje lepa rudeča pikasta žužica, ki rada 
otrokam po roci lazi ino mirno izletí: božji volek. Po tem ljudje pravijo: on je 
pohleven ko božji volek; ino dopade Štajercu, če ga tako pohvališ. Ravno enako 
pravijo po krajnskim ino po Štajarskim: gobec ima le pes. Na Koroškim pa lju-
dem na gobec gledajo, kakor pri nas na usta; ino se nihčer ne švara. Kakor se 
pri nas jokamo, se drugod derejo, ino vsaki kraj ima svoje. Ne zasmehovati, ne 
zaničvati ptujih izrekov ino besed – temuč povedati si jih hitimo [podčrtala N. 
U.].24 

Beseda je glajena, pa tudi vajena po narečji drugih slovenskih krajev, naj bi se 
bratje bratov vadili tudi po jeziki, ter ne drugi druge vkarjali, nego (ampak) pos-
nemali kar je sploh za vse lepih reci.25 

Kolkor je bilo mogoče, se je pri uredovanji na enakost slovničkih oblik gledalo, 
česar nam g. g. dopisatelji gotovo za zlo vzeli ne bodo, zakaj po edinosti slovstveni 
se bodemo Slovenci po tolko deželah razškropljeni vedno bolj in bolj približevali, po 
edinosti pisave od leta do leta bogatejši slovstvo dobivali.26 

22 Drobtinice 1859/1860, 3.
23 O enotnem slovenskem knjižnem jeziku, t. i. novoslovenščini, govorimo od leta 1850 naprej, ko je 

Luka Svetec v časopisu Slovenija predlagal sedem etimološko utemeljenih oblik: (1) končnici -om, 
-oma (namesto -am, -ama);  (2) končnice -ega, -emu, -em (namesto -iga, -imu, -im); (3) ujemanje 
pridevnika s samostalnikom pri needninskih oblikah srednjega spola; (4) ujemanje pridevniškega 
primernika oz. presežnika s samostalnikom v spolu; (5) pripono -nu- pri II. glagolski vrsti (npr. mah-
nuti, mahnul namesto mahniti, mahnil); (6) šč (namesto š) in veznik da (namesto de). Slovenija, 4. 
januarja 1850, 8

24 Drobtince 1847, 5–6.
25 Drobtince 1850, VI.
26 Drobtinice 1862, V.
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V času, ko je bila cerkev tesno povezana s šolskim sistemom, so Drobtinice 
svoj osnovni vzgojno-nabožni in poučno-razvedrilni namen skušale dosegati 
pri dveh generacijah (učiteljih, starših in (pred)šolskih otrocih), kar nakazuje 
tudi podnaslovna formulacija: Učitelam ino učencam, starišam ino otrokam v 
podvučenje ino za kratek čas. Iz nagovornih oblik je opazno, da so skušale zaje-
ti čim širši krog naslovnikov. V prvi vrsti so bile namenjene vernikom, vendar 
nagovori nikoli niso izrazito nabožni,27 temveč so večinoma zelo splošni, tako 
da zajemajo najširši sloj bralcev: Preljubi Bratje ino Prijateli!28; Preljubi Sosedje29; 
Slovenci!30; dragi Slovenci31; prijatelji dragi, rodoljubi slovenski; mili domorod-
ci32; Dragi bravci33. Ogovorno najširši je predgovor prvega letnika,34 v katerem 
Slomšek almanah priporoča ''vsim dobrim prijatelam ino domorodcam''35, 
neposredno pa omenja še učitelje (predragi gospodje šolski) in starše (vi oče-
tje ino matere), namenja ga tudi ''pesternam per zibeli, tericam, predicam ino 
perilam''. Ko bralce nagovarja in spodbuja pri aktivnem sodelovanju (prošnja 
za pošiljanje prispevkov), jih imenuje ''častivredni tovarši, sosedje ino prijate-
li''. Otroci so v nagovorih redko omenjeni (npr. Preljubi otrozhizhi!, Otrozi!36), 
četudi jim je namenjenih precej besedil. Očitno je torej, da so bili posredniki teh 
besedil odrasli oz. vzgojitelji, otroci pa so bili zgolj njihovi sprejemniki.37 Ko je 
leta 1855 kot dodatek na štiriinsedemdesetih straneh izšla Katehetika ali poduk 
pervencov u sveti Jezusovi veri, se je urednik (in hkrati tudi avtor katehetike) 
zavedal, da ta del ne bo všeč preprostim kmečkim ljudem, zato je poudaril, da 
Drobtinic ne pišejo samo za ''priprosto, neizobraženo ljudstvo, timuč tudi za 
duhovnike, učitelje in druge izobražene stanove in osebe''.38 
Snovno-tematske značilnosti almanaha

Almanah, v katerem je opazna težnja po pestrosti ponujenega gradiva, je imel 
prepoznavno rubrično zgradbo, ki se je v posameznih letnikih spreminjala le v 

27 Še najbolj se jim približujeta: prečastiti duhovski Bratje (Drobtince 1846, 8) in Bratje! (Drobtince 1862, 
VII).

28 Drobtince 1846, 7.
29 Drobtince 1847, 3.
30 Drobtince 1848, 3.
31 Drobtince 1849, 1.
32 Drobtinice 1862, VI–VII.
33 Drobtinice 1864, 21.
34 Drobtince 1846, 8.
35 Drobtince 1846, 9.
36 Drobtince 1846, 43, 45.
37 V primerjavi z Vedežem (1848–1850), prvim slovenskim mladinskim časopisom, ki se že neposredno 

obrača na otroke, je v Drobtinicah prisotna konzervativnejša drža. Marjana Kobe, Vedež in začetki pos-
vetnega mladinskega slovstva na Slovenskem: 1778–1850 (Maribor, 2004), 239 (dalje: Kobe, Vedež).

38 Drobtince 1855, IX. 
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podrobnostih. Vsebinsko so Drobtinice zajemale nabožni, življenjepisni, lepo-
slovni, vzgojno-izobraževalni in priložnostno tudi poljudnostrokovni del. 

Preglednica 1: Primerjalni rubrični prikaz izbranih letnikov

Drobtince (1847) Slomšekove Drobtinice (1869)

Pogovor za leto 1847.
Drobtinc posvečenje svetimu Maksimiljanu 
Celskimu rojaku

Predgovor.

A. Stare resnice v novi obleki. A. Pastirska hrana bogoljubnim dušam dana.

B. Prigodbe žalostne ino vesele. B. Ogledalo pobožnega življenja rajnim v hvalni 
spomin, sedanjim v vredno posnemo.

C. Razgled za stare ino mlade ljudi. C. Prigodbe žalostne in vesele mladim in starim v 
poduk in svar.

D. Prilike ino Basni. D. Prilike in basni ali zlate resnice v srebernih 
posodah.

E. Ogledalo za šolo ino domačo rejo otrok. E. Ogledalo za šolo in narodnost.

F. Slovenska gerlica. F. Slovenska gerlica.

G. Koristne reči za pridne ljudi. /

Predgovori so bili v času Slomškovega urednikovanja daljši, retorično bolj 
dodelani in z izrazitejšo vplivanjsko vlogo, kasneje pa krajši, velikokrat vsebu-
joči zgolj osnovna pojasnila (npr. o zamudi pri izidu). Dosledno so vsebovali 
zahvalo dopisnikom oz. ''pomočnikom'' in prošnjo za nadaljnje sodelovanje. 
Sodelavci Drobtinic so v zameno za pomoč dobili izvod almanaha,39 nikoli pa 
honorarja: ''Bog plati! vam bomo rekli s hvaležnim sercom; radi pa tudi kake 
Drobtince u spomin vam poslali.''40 Iz letnika v letnik je postajal bolj pereč pro-
blem pomanjkanja gradiva za objavo (''S tem tečajem Drobtinic je pa tudi po 
večem pošlo gradivo za nje pripravljeno; le malo žlahnih biserov še za priho-
dnje leto ostaja'')41, v določenem obdobju je urednikom primanjkovalo zlasti 
življenjepisov in prispevkov za rubriko E, zato so bralce spodbujali k sodelova-

39 Univerzitetna knjižnica Maribor hrani nekaj letnikov, ki jih je urednik Drobtinic podaril Jožefu 
Hašniku, avtorju prispevkov. Posvetilo v XII. letniku se glasi: ''Visoke časti vrednemu gospodu Jožefu 
Hašniku v zahvalo za pomoč. Stojan.'' Drobtince 1857.

40 Drobtince 1854, VI.
41 Slomšekove Drobtinice 1863, IV.
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nju in jih hkrati opozarjali, da se z ohranjanjem Drobtinic ohranja tudi spomin 
na Slomška. Skušali so jih prepričati, naj v almanahu objavljajo kljub dejstvu, da 
se je v tem času že precej razmahnila druga periodika, in kot najtehtnejši razlog 
za to navedli priljubljenost Drobtinic med bralci: ''Zato je za Drobtinice pisati, za 
pisatelja gotovo bolj hvaležno, kakor za katerikoli časnik; pisatelj namreč sme 
prepričan biti, da se bodo njegovi spisi še črez leta in leta sto in stokrat hvaležno 
prebirali in premišljevali.''42 Uredništvo pogosto ni bilo prepričano, kdaj bo izšel 
naslednji letnik (''Kakor stvar zdaj kaže, bi ne mogli obljubiti, da bode prihodnji 
XX. letnik leta 1867 izšel, ker le malo pomoči dohaja od slovenskih pisateljev''), 
zato bralcem na to vprašanje ni moglo podati natančnega odgovora: ''Kakor 
hitro se zopet zadosti gradiva nebere.''43 

V prvi rubriki (A), katere naslov se je v času izhajanja nekoliko spreminjal, 
so bile objavljene številne pridige in tudi teoretični nasveti za njihovo sestavlja-
nje, zbrani pod naslovom Vaje cerkvene zgovornosti44,45 – gre za prvi sloven-
ski govorniški priročnik, ki prinaša bistvena spoznanja javnega nastopanja.46 
V rubriki se je Slomšek večkrat dotikal tudi jezikovnopolitičnih vprašanj, npr. 
Ogovor Slovencov, Graja nemškutarjev.47 Zadnje pridige, ki jih je namenil Drob-
tinicam, je pripravil decembra leta 1861. Pred svojim odhodom v Rim jih je 
izročil uredništvu z besedami: ''Prinesem vam te pridige, da se kje ne zgubijo, 
ako več iz Rima ne pridem; zakaj moja želja je, da bi bile v prihodnih Drobtini-
cah natisnjene. Ako pa nazaj pridem, mi jih bote zopet nazaj dali, da jih še bolj 
popravim in popilim''. Ko se je vrnil, jih je res zahteval nazaj, vendar jih ni več 
uspel spreminjati.48 Objavljene so bile v Drobtinicah za leto 1863 pod naslovom 
Kneza in vladika Antona Martina Slomšeka osem pridig od nebeškega veselja. 
Kasneje so izšli še nekateri Slomškovi osnutki pridig, ki jih je ''po duhu Slomše-
kovem'' za tisk pripravil Fran Kosar,49 in bolj ali manj dodelani nastopni govori, 
nekateri prevedeni iz nemščine.50 

Rubrika B, Prigodbe žalostne ino vesele, ki je bila v kasnejših letnikih prema-
knjena na tretje mesto, je prinašala resnične in izmišljene zgodbe, s pomočjo 
katerih so avtorji uresničevali poučno-svarilni namen. Pogosto so bili dodani 

42 Slomšekove Drobtinice 1869, III.
43 Slomšekove Drobtinice 1869, IV.
44 Drobtinice 1862, 3–46.
45 Objavljena so bila Slomškova homiletična predavanja iz Sv. Andraža, kjer je poučeval slovenske bogo-

slovce. Slomškovo berilo, Izmed Slomškovih spisov izbrala Vinko Škafar in Jakob Emeršič, jezikovno 
pripravil Janko Čar (Celje, 1991) 6

46 Hedvika Dermol Hvala, Analiza retoričnih prvin slovenskega narodnopolitičnega govorništva 19. 
stoletja, magistrsko delo (Ljubljana, 2004), 114.

47 Drobtinice 1862.
48 Kosar, ''Anton Martin Slomšek'', 195.
49 Slomšekove Drobtinice 1865/66, III.
50 Prim. Slomšekove Drobtinice 1869.
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nauki (''Povest pripovedajé bom tu in tam kaki primerni in koristni nauk prista-
vil, kterega si dobro zapomnite in nanj nikar ne pozabite, ako boste domačim 
in drugim, ki niso tu pričujoči povest pripovedovali''),51 vzgojno pa so učinko-
vali tudi naslovi, npr. Pijanci, joj vam!, Kam človek zaide!, Ne sodi slabo svojega 
bližnjega;52 Priden bodi, Pijančevati nikar, Lakomnosti se varuj.53

Pod rubričnim naslovom Razgled za stare ino mlade ljudi (C), ki je bil v 
kasnejših letnikih nadomeščen z naslovom Ogledalo pobožnega življenja raj-
nim v hvalni spomin, sedanjim v vredno posnemo (B), lahko beremo biografske 
očrte predstavnikov cerkvene oblasti in znanih osebnosti posvetnega stanu, 
npr. učiteljev, ''rajnih rodoljubov in utemeljiteljev našega slovstva'' (npr. v Drob-
tinicah 1862, 71–79, kjer so omenjeni Ciril in Metod, Trubar, Dalmatin, Bohorič, 
Zois, Vodnik, Kopitar, Ravnikar, Metelko, Gutsman, Jarnik, Volkmer, Krempel in 
drugi). Določen prostor je bil namenjen tudi znanim in manj znanim ženskam 
z zglednimi življenjskimi zgodbami: ''Kristina, švedska kraljica in imenitna spre-
obernjenka'', ''Mica Bezgovšek Lokošica, poštena kmetica šentruperske fare''.54 

Rubriki D in F, ki sta dosledno ohranjali svoje mesto v almanahu, so zapol-
njevala (pol)literarna besedila z večinoma poudarjeno moralno- in versko-
vzgojno funkcijo. Rubrika Slovenska gerlica je bila v prvih treh letnikih razde-
ljena na pesmi, namenjene: (1) branju/prepevanju ob različnih priložnostih 
(Pesme ljubeznive matere, Pesme za dobro voljo, Pesme za kratek čas, Pesme za 
pobožnost; Pesme za dobro voljo na ženitvah) in (2) različni starostni skupini 
naslovnikov (Pesme za otroke). Razvrščanje literarnih besedil glede na naslov-
nikovo razvojno stopnjo, torej ločevanje med pesmimi za otroke in drugimi 
pesmimi, nam Slomška kaže v luči filantropske pedagogike.55 Pesmi, objavljene 
v razdelku Pesme ljubeznive matere (I. letnik), ki jih je v celoti prispeval Slom-
šek, so bile večinoma ''prevodi oz. svobodne priredbe in predelave nemških 
predlog'',56 a je bilo ugotovljeno, da so nekatere priredbe s preseganjem preva-
jalskega pristopa celo boljše kot izvirne verzifikacije.57 V otroških pesmih so na 
idejni ravni poudarjene pridnost, ubogljivost, pokorščina pa tudi dobrosrčnost 
in dobrodelnost (npr. Zapušena srotica), druge pa delujejo kot svarilni zgled 

51 M. Smolej, ''Pogovor dveh kmetov zastran predvelikonočnega izpraševanja'', v: Drobtinice 1862, 151–
181.

52 Drobtince 1854.
53 Drobtinice 1859/1860.
54 Drobtince 1854.
55 Filantropizem temelji na Rousseaujevi ideji, da mora biti vzgoja v skladu z otrokovo naravo. 
 Marjana Kobe opozarja, da je Slomšek pesem Vbogi otrok v' faberkah kljub otroškemu subjektu name-

nil odraslim, zato je ni uvrstil v razdelek pesmi za otroke; z njo je želel protestirati zoper izkoriščanje 
otrok za delovno silo v industriji. Kobe, Vedež, 84.

56 Kobe, Vedež, 84. Taka je na primer pesem Anica ino pišeta, ki je svobodno prevedena Overbeckova 
pesem Das kleine Hannchen. Prav tam, 85. 

57 Kobe, Vedež, 85.
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(npr. Mlado jagniče, Prederzna ptičica).  
Stalna rubrika E (Ogledalo za šolo ino/in domačo rejo otrok) je najbolj 

neposredno uresničevala vzgojno-izobraževalni cilj. Tematsko je bila raznolika, 
saj je zajemala različna področja šolskega pouka, npr. jezike (materinščino in 
nemščino),58 zgodovino, narodopisje, državoslovje, zemljepis, statistiko, zvez-
doslovje, naravoslovje,59 podani pa so bili tudi didaktični nasveti za učitelje, npr. 
v poglavju Kratko vodilo za malo in veliko ''Berilo'', ki ga je pripravil Slomšek.60 
V njem lahko beremo, da je učiteljeva naloga učence motivirati za prihajanje v 
šolo (''Prvo je, da otroke za šolo ogreješ, naj bodo veselo v šolo hodili''), pri tem 
pa imajo odločilno vlogo učiteljeve osebnostne lastnosti, saj mora učitelj biti 
kot »juterno solnce, ktero sija, ogreva in oživlja, ne pa ponočni mesec, mrzel in 
zaspán'' in mora poskrbeti, da bo šola ''za življenje, ne pa za šolsko klop''; glede 
predelane učne snovi pravi, da je ''/b/olje malo, pa dobro, kakor preveč, in pa 
slabo''. Zagovarja tudi sprotno preverjanje razumevanja vsebine in pojasnjeva-
nje naukov oz. pregovorov: ''Prislovice ali sploh pregovori so zlati orehi za življe-
nje; pa učitelj je dolžan deci jedro razlušiti''. Rubrika je vsebovala tudi številne 
nasvete staršem o vzgoji otrok, npr. Petnaj←t naglavnih grehov per otroški reji, 
Sedem prošenj materam ino očetam.61 V XIX. in XX. letniku je zaradi aktualnega 
družbeno-političnega dogajanja (npr. razprav o slovenščini kot uradnem jezi-
ku in določenih pravicah, ki so iz tega izhajale) namesto vzgoje otrok poudar-
jeno narodnovzgojno prizadevanje: Ogledalo za šolo in narodnost. V prispev-
ku Slovenščina v sodnijah zasledimo kritično misel, uperjeno proti pasivnemu 
vdajanju v usodo: ''Dragi rojaki! Pravica nam je spoznana, samo da je premalo 
rabite! Vi ste na eni strani predobri, na drugi so pa nekteri izmed vas preleni, da 
bi se krepko za svojo pravico potegovali.''62 Priložnostna rubrika G (Koristne 
reči za pridne/umne ljudi) je pomenila največji odmik v posvetno smer, saj je 
vsebovala poljudnostrokovna besedila. V analiziranih letnikih so bili objavljeni 

58 Slomšek je zagovarjal učenje obeh jezikov, pri tem pa je rabi in učenju materinščine pripisoval pred-
nostno vlogo: ''Res je težavno na dva jezika šolce učiti, pa toliko bolj zasluživna potreba in postava 
je, da se otroci v šoli najprej slovenšine, po moči pa tudi nemšine učijo, sosebno dečki, kteri po svetu 
pojdejo.'' Drobtinice 1861, 275–276; ''Ali nemšina bodi šolske omike naveržek, ne pa edina modrost." 
Drobtinice 1861, 275–276.

59 Slomšek je zagovarjal stališče, da je potrebno učencem ponuditi spoznanja različnih znanstvenih 
področij, temu pa so mnogi nasprotovali, češ da jih uči ''noroslovja'': ''Pokaj pa je našim otrokom 
Naravoslovje? Morebiti za noroslovje, da jih zmešaš in znoriš?'' Drobtinice 1861, 279; '''Otroke zvezdo-
slovja učiti! ali ni to prava neumnost?' – sem slišal bistrega gospoda razsajati in grajati veliko Berilo''. 
Drobtinice 1861, 280.

60 Drobtinice 1861, 275–287.
61 Drobtince 1846.
62 Slomšekove Drobtinice 1865/1866, 273.
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naslednji prispevki: Domače zdravila zoper ostrupenja (Dr. Bleiweiz),63 Drob-
tinca jezikoslovna z posebnim pogledam na gerčki in slovenski jezik (Spisal Ivan 
Macun, bivši povremeni učitel šeste šole u Celju), Jezusove jaselce – Drobtince 
1847; Slovensko slovstvo, Popisano 1846 (Matija Majer)64 – Drobtince 1849; 
Dobrovoljni pomenki o koleri (Dr. Bleiweis), Sončne ure (Robida), Dva dobro-
voljna sveta kmetom na deželi: popravljati pote, in vasi olepšati (E. Zagorc), 
Kako se dá k sadnemu drevju priti? (Cizej) – Drobtince 1856.65

V različnih rubrikah Drobtinic (predvsem pa v E) se je zrcalilo tudi aktualno 
družbeno dogajanje, o katerem so poročali sočasni časopisi [podčrtala N. U.]:

•	 Nemški časopis Ph. takole pripoveduje: …;66 
•	 Hudo zijajo sovražniki svete katoliške vere od vseh strani zdajne težav-

ne dni in vpijejo: da se naj šola loči od cerkve. Vsake nemške novine 
skoro so polne takega strupenega žvekanja …;67

•	 Pred nekoliko leti se je v nekem dunajskem časniku bralo, da je Val-
vazor luteranske vere bil;68

•	 Menda ste, dragi rojaki, že brali v ''Novicah'' in drugih slovenskih časni-
kih, da so milostivni cesar in c. kr. naj višje oblasti (ali ministerstva) slo-
venskemu jeziku neke nove pravice zavolj rabe v uradnijah, posebno 
v sodnijah podelili. Če pa niste brali, ste vsaj nekaj čuli o tem govoriti. 
Meni se pa zdi, da gotovo večina slovenskega národa še ne zapopada, 
kar je zadobila, in čemu bi to bilo? Na to vprašanje se težko ob kratkem 
zadosti odgovori; naj toraj v ''Drobtincah'' bolj na drobno to reč Sloven-
cem razjasnemo. Bodite prepričani, dragi rojaki, da je v vaš veliki hasen, 
kar govorimo.69 

Drobtinice so poskrbele tudi za knjižna oznanila oz. naznanila: Oznanilo 
posebno koristnih bukuv alj knig.70 Fr. Šrol je zlasti za mlajše bralce pripravil kra-

63 Bleiweis se je v besedilu prilagodil potencialnim bralcem: ''Po domače se bomo tedaj pogovorili in 
brez učenih besed, kakor se v 'Drobtincah' spodobi, ki niso pisane za učene dohtarje, temuč za pros-
tiga Slovenca. Le poslušajte me!''.Drobtince 1847, 273.

64 Matija Majar je v prispevku poudaril slovenska besedila iz predknjižnega obdobja, predstavil vse 
pomembnejše ustvarjalce od srede 16. do srede 19. stoletja in zaključil z Bleiweisovimi Novicami, v 
katerih so se Slovenci ''izdramili iz spanja; ljubezen do svojga materinskega jezika in naroda se je v 
domorodnih sercih vnela, vsi naši ljubitelji slavjanstva, pisatelji in bravci so se okolo Novic zverstili''. 
Drobtince 1849, 215.

65 Tega leta se izjemoma pojavi pred Slovensko gerlico, torej pod rubriko F in ne G.
66 Drobtinice 1862, 245.
67 Drobtinice 1862, 227.
68 Slomšekove Drobtinice 1863, 229.
69 Slomšekove Drobtinice 1865/1866, 267.  
70 Drobtince 1846, 239.
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tek pregled zglednih, v ''krščanskem duhu'' pisanih knjig in časopisov).71 Pripo-
ročal je predvsem Drobtinice, ''ki bi jih naj nobena hiša ne pogrešala'', članstvo v 
društvu sv. Mohorja, branje katoliškega lista Danica in tednika Novice, katerega 
osnovni namen je utemeljil s teološkega vidika: 

razvedriti pamet prostega ljudstva pri vsestranskih opravilih, mu razlagati 
prečudežne dela božjega stvarjenja in razodeti skrivne moči, ki jih je Bog nam v 
prid svojim stvarem podelil; z ravno tem pa tudi spodbijati in podreti neumne in 
gerde in škodljive vraže /…/; ob enem pa tudi vse nove iznajdbe oznaniti. 

V opombah je Šrol navedel tudi podatke o ceni priporočenih tiskov: 
*) Danica velja za celo leto po pošti 3 gl. Vrdn.72

*) Po pošti sprejemane veljajo ''Novice'' za celo leto 4 gl. 20 kr. Vrdn.73 

Jezikovno-stilne značilnosti almanaha

Znano je, da so se na Slomška, ki je veliko razmišljal o maternem jeziku ter o 
njegovem pomenu in podobi,74 obračali številni slovensko pišoči in ga prosili 
za jezikovno svetovanje, korekture in priporočilo besedila za tisk.75 Tudi jezi-
kovna podoba Drobtinic je odraz Slomškovega odnosa do jezika, zlasti njegove 
jezikovne odprtosti in strpnosti.76 Na jezik je kot korektor vidneje vplival tudi 
Jožef Muršec, ki je svoje delo opravljal premišljeno, temeljito in z jezikoslovno 
natančnostjo, o čemer priča tudi ohranjena Murščeva korespondenca s Slom-
škom in z Voduškom.77

V analiziranih dvajsetih letnikih almanaha je sicer prepoznavno jezikovno 
posodabljanje, a sledenje aktualnim jezikovnim težnjam, npr. upoštevanje nor-

71 Drobtinice 1864, 281–287
72 Slomšekove Drobtinice 1864, 285.
73 Slomšekove Drobtinice 1864, 287.
74 Napisal je tudi slovnico Inbegriff der slowenischen Sprache, ki je nastajala sočasno z Metelkovo slovni-

co (1825), a je ostala v rokopisu. Martina Orožen, ''Teoretični in praktični jezikovni nazori Slomška'', v: 
Oblikovanje enotnega knjižnega jezika v 19. stoletju, (Ljubljana, 1996), 104 (dalje: Orožen, ''Teoretični 
in praktični nazori'').

75 Kosar, ''Anton Martin Slomšek'', 196.
76 Prim. Marko Jesenšek, ''Slomškov jezikovni nazor in slog'', v: Slovenski knjižni jezik – aktualna 

vprašanja in zgodovinske izkušnje: ob 450-letnici izida prve slovenske knjige, Obdobja – Metode in 
zvrsti 20, (Ljubljana, 2001): 669–682 (dalje: Jesenšek, ''Slomškov jezikovni nazor''). 

 Jezikovno odprt za sprejemanje vzhodnoslovenskih jezikovnih posebnosti je bil istočasno tudi ured-
nik Kmetijskih in rokodelskih novic Janez Bleiweis. Prim. Natalija Ulčnik, ''Bleiweisova odprtost za 
vzhodnoslovensko besedje in življenje tega besedja do danes'', Časopis za zgodovino in narodopisje 
77, št. 4, (2006): 114–128.

77 Prim. ''Korspondenca dr. Jos. Muršca''.
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mativnih določil Janežičeve slovnice (1854, 1863, 1864), ni bilo niti izrazito 
niti dosledno. Nove oblike so bile v Drobtinice načeloma sprejete že leta 185178 
(''Drobtince šestega tečaja so svojim peterim tovaršicam /…/ podobne. Jednako 
so opravljene, jednaki jezik govoré, le tu in tam nekoliko po novih oblikah zavi-
jejo [podčrtala N. U.]'')79, vendar pa takrat še niso bile normirane v slovnici, zato 
njihovo nedosledno upoštevanje ni presenetljivo, npr. Od dolžnost zakonskiga 
stanu: Od zakonskega stana. Slomšek se je dobro zavedal različnosti slovenskih 
oblik ("Rodovita je slovenščina v svojih oblikah kakor naše slovenske gorice''),80 
a je iz njegove korespondence z Bleiweisom razvidno, da novoslovenščini ni 
posvečal velike pozornosti: ''Jaz na oblike menda premalo – moji nasprotni-
ki pa preveč gledajo; in iz ovega naša razdertija. Nove oblike so si Dunajčani 
izkovali, in po zakoniku nam posnemati dajali''. V nadaljevanju je osrednjeslo-
venskemu prostoru priznaval vodilno jezikovno vlogo, hkrati pa je zagovarjal 
iskanje kompromisnih rešitev: ''meni je prav da Krajnci zvonec nosite, pa poza-
biti ne smejte, de smo tudi mi Slovenci, in ne terjajte, da bi vselej le Vaša veljala; 
tudi mi vzamemo mnogo Vaših oblik, ktere niso po naše''.81 Bolj kot slovnične 
oblike je bila Slomšku pomembna besedna raven: ''Gledal sim na reč, ne toliko 
na minlive oblike – vražje spotike v napredovanji slovstva našiga'',82 v širšem 
smislu pa je dajal prednost moralnim vrednotam: ''…in če ravno vsake pičice ne 
poterdimo, ki jo Krajnci pišete, vender rajši od Vas poterdimo, ter se veselimo 
dobriga [alj] kakor dobrega, naj si jaz, jez alj jest pišem; bodí si nedelja alj nedela, 
prijatelj alj prijatel, de smo si le dobri, kar je prav.''83

Uredništvo Drobtinic je na začetku petdesetih let začelo poudarjati, da bo 
poskrbelo za jezikovno ustreznost prispevkov: ''…ako ravno niso po slovničkih 
pravilih sostavljeni, nič ne dene, jih že popravili in dodělali bomo.''84 Nekateri 
bralci so se nad novimi, njim tujimi oblikami očitno pritoževali, saj jih je moral 
urednik opomniti, da ''/k/dor bi se nad kako posamesno besedo ali obliko spo-
tikal, pa ne smé pozabiti, da niso samo v njegovem kraji Slovenci''.85 Za tem se 
gotovo skriva ideja jezikovne strpnosti ustanovitelja Drobtinic.

Glasoslovna raven besedil izbranega obdobja86 izkazuje zapis zlogotvor-
nega r z er (kervi, pervokrat, serce, smert, terg), četudi so sočasne Novice ''tihi 

78 Orožen, ''Teoretični in praktični nazori'', 109
79 Drobtince 1851, VII.
80 Drobtinice 1862, 57.
81 Arhiv, 318.
82 Prav tam, 319.
83 Prav tam, 320.
84 Drobtince 1852, VIII.
85 Drobtince 1857, VI.
86 Podanih je le nekaj opaznejših značilnosti.
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e''začele izpuščati že leta 186287 in je tudi Janežič v drugi izdaji svoje slovnice 
(1863) predlagal opuščanje take pisave. Na nekdanji jat je bilo od leta 1851 
opozorjeno s posebnim črkovnim znamenjem (ě): lěto, po světu, věra, bělega 
kruha … V priimku Slomšek je v odvisnih sklonih ohranjen zapis neobstojnega e: 
Slomšeka, Slomšekove. Ob zvočnikih se pojavljajo vokalne redukcije, npr. Drob-
tince, svojmu, sromaka, tovarše. V predlogu čez se ohranja soglasniška skupi-
na čre- (črez). Pisava predloga s pred nezvenečimi nezvočniki (npr. s sinom) 
je bila dolgo odsvetovana zaradi ''gerdoglasja'': ''Kdor takó piše, piše le očesom, 
ne pa da bi se izrekovalo lahkó. Naj poskuša to brati na glas; gotovo ga zaboli v 
zobé.''88 Šele v dvajsetem letniku je raba predloga z in njegove govorne ter pisne 
variante s enaka današnji (z branjem, z žeblji : s ktero, s svojo, s solzami).

Na oblikoslovni ravni analiziranih letnikov se prepletajo stare in nove obli-
ke, nekajkrat tudi znotraj istega besedila, kar nakazuje sklep, da besedila vseh 
letnikov niso bila dosledno korigirana: dečakam (fantam), sercam, decam, za 
hrabrim banam, z svetim oljam, za germovjam, pod nebam: vsim prijatlom, z 
imenom, našim slovenskim kmetom, otrokom …; mladiga oficirja, beliga golo-
ba, za višiga šolskiga ogleda, slovenskiga slovstva: novega papeža, prikladnega 
blaga, od svojega rajnega očeta, slovenskega naroda …; peklenske vrata, vrata 
nebeške, vesele dekleta, velike opravila; prečudežne dela, naj močnejši podpo-
ra: naj terdnejša podpora, naj dražjo svetinjo ... V Slomškovih besedilih veliko-
krat zasledimo vzhodnoslovenske oblike, npr. končnico -oj v orodniku ednine 
ženske a-jevske sklanjatve (za mizoj, za rekoj, z težavoj, s Muroj) in značilne 
glagolske oblike (npr. so najdli 'našli', bote 'boste', oznanovala).89

Na besedni ravni izstopajo stične sopomenke, kar je povezano s Slomško-
vim izhajanjem iz živega ljudskega jezika.90 V knjižni jezik je sprejemal besedje 
obeh slovenskih jezikovnih različic, od avtorja besedila pa je bilo odvisno, ali je 
na prvem mestu naveden (a) osrednjeslovenski ali (b) vzhodnoslovenski izraz 
oz. besedna oblika:

(a) lakot (glad), so jih grajali (od njih hudo gučali), vrata (dveri), velikonoč 
(vuzem), rudečega (čerlenega) morja, martre (muke), kri (kerv), vert (ograd), 
kazen (kaštiga) …; 

(b) jeser (tavshent), nadjam (troštam), lanec (ketno), svedočijo očivestno 
(pričajo očitno), razmi (zastopi) se, rano (zgodaj), kre (poleg), orsagih (deže-
lah), žertvovali (ofrovali), blagoslov (žegen), občestvih (gmajnah), v svetek 

87 ''Zakaj 'Novice' opuščajo tihi e in pišejo črko r kot samoglasnik?",  Novice gospodarske, obrtniške in 
narodne, 29. januar 1862, št. 5, 34.

88 J. Š., Jezikoslovje, Nekaj v čiščenje in olikovanje slovenskega govora, v: Drobtinice 1859/1860, 214–
215.

89 Prim. tudi: Jesenšek, ''Slomškov jezikovni nazor''.
90 Orožen, ''Teoretični in praktični nazori'', 104.
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(nedelo ino praznik), kumej (boter), verhnje (smetane), vuzmeni (velikonoč-
ni), so mogli (morli), nego (temuč), nazoči (vpričo) kralja, pitanje (prašanje), 
dojica (ama), oprava (obleka), obšestvo (gmajna), istino (resnico), posvedočiti 
(popričati), grozovitno (vkrutno) …

Na enak način so pojasnjena tudi lastna imena in izimenski pridevniki: v 
Ogleji (Akvileji), na Panonsko (sedanjo Vogersko), Sekavske (Gračke) škofije, 
Emonski (t. j. Ljubljanski) škof, otokov Britanskih (Anglečkih), Dragutin (Karl), 
v Solnim gradi (Salcburgi), pemsko (češko) planino, v Carigrad (Konštantino-
pel), na Dunaj (Beč), Vidim (Udine) …

Besedje iz Drobtinic je bilo vključeno tudi kot gradivo za Pleteršnikov Slo-
vensko-nemški slovar (1894/95), v katerem kvalifikator Drobt.-C. označuje 
besede, ki jih je Oroslav Caf izpisal iz Drobtinic, kvalifikator Slom. pa zajema 
gradivo, izpisano iz Slomškovih zbranih spisov, ki jih je med letoma 1876 in 
1879 izdal in uredil Mihael Lendovšek.91

V almanahu lahko zaznamo sledenje razvijajočemu se publicističnemu 
stilu, zato je opazen prevzem posebnih časopisnih prvin, npr. avtorskih in ure-
dniških podčrtnih opomb, ki so bile značilne za Bleiweisove Novice. Razdelimo 
jih lahko na vsebinsko: 

•	 pojasnjevalne:
*) Sveta Hema, fara za Sotlo, Horvaški deželi soseda, v' Lavantinski škofiji, v' 
Celskim krozi. …92 
*) Balde je bil slaven jezuit, pesnik in pisatelj.93

*) Dvokolica je ročni voz z dvema kolesoma. Na nekojih krajih se zove tudi 
''kimpež''.94

*) To je okoli 15000 tolarjev.95

*) Beremund pervi, Antelm zadni prior.96 
*) Pokopališče = grobje.97 

•	 dopolnjevalne:
*) Pozneje sim najšel, da so bili 15. julia 1657 u Gradcu mašnik posvečeni. 
Pis.98 

91 Z navedenima kvalifikatorjema je označenih 429 iztočnic. Značilno Slomškovo besedje, ki je zajeto 
v Pleteršnikovem slovarju, je predstavljeno v: Nataša Koražija, ''Slomškovo besedje v Pleteršnikovem 
slovarju'', v: Od Megiserja do elektronske izdaje Pleteršnikovega slovarja, ur. Marko Jesenšek (Maribor, 
2008), 248–257.

92 Drobtince 1846, 102.
93 Drobtince 1854, 111.
94 Drobtince 1854, 166.
95 Drobtinice 1861, 174.
96 Drobtinice 1862, 94.
97 Slomšekove Drobtinice 1863, 264.
98 Drobtince 1854, 104.
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*) Dosti jih je, ki so si sila v skerbi, ter z glavo kimajo, ko slišijo, da se kdo za 
materni jezik poteguje. /…/ Al, prijatel dragi, pomisli le, da vsaka kazen božja 
je zajedno tudi dobro zdravilo, po kterem božja modrost staro zlo popravlja 
in prihodno odvrača. /…/ Vidiš, tako je zbudil premodri bog med narodi vza-
jemnost /…/ Opazka vredn.99 
*) V Marburškem semenišu je navada, da se vsako leto o božičnih praznikih 
napravijo jasl ica. /…/ Vredn.100 

•	 spodbujevalne:
*) Bilo bi pač dobro, ko bi g. spisatelj ovega življenjopisa skušali Vodovniko-
vih pěsmic kolkor le mogoče nabrati. Morebit se jih da tudi iz onih krajev 
kaj dobiti, kamor je pokojni Juri rad zahajal ali na božje pote hodil. /…/ Opaz. 
vred.101 

•	 usmerjevalne:
*) Kdor hoče od toga ali naslednih turških navalov na Koroško više zvediti, 
naj vzeme predlanske Drobtince u roke. 102 
*) Beri Drobtinice leta 1861, str. 87–99.103 
*) Glej Zg. Danica št. 10. 1. 1861.104 
*) Glej knjižico: ''Die Schutzwehr des Papstes.'' str. 4.105 

V opombah se zlasti v šestdesetih letih kažejo tudi nekatere jezikovno-stil-
ne značilnosti, ki so se kasneje v dnevnem časopisju avtomatizirale, npr.: 

•	 opozarjanje na sočasnost dogodka in njegove ubeseditve:106

*) Ravno ko to pišemo, beremo v časniku ''Presse'' [podčrtala N. U.] poterjenje 
naših misel: ''Ako bodo enega dne kardinali pod obrambo francoskih 
bajonetov novega papeža volili, bi moral čudež biti, da ne bi cesariča Luci-
jana izvolili. …'' (Vaterland. Nr. 89. 1864.)107 

•	 orientiranje znotraj almanaha ali po predhodnih letnikih Drobtinic:
*) Poglej podobo od kraja.108 
*) Beri Drobtinice [podčrtala N. U.] leta VIII. str. 107–126.109 

99 Drobtinice 1862, 56–57.
100 Slomšekove Drobtinice 1863, 307.
101 Drobtinice 1862, 147.
102 Drobtince 1854, 143.
103  Drobtinice 1862, 108.
104  Slomšekove Drobtinice 1864, 27.
105  Slomšekove Drobtinice 1864, 9. 
106  Monika Kalin Golob ta avtomatizem uvršča k navezovanju na okoliščine poročanja. Monika Kalin 

Golob, H koreninam slovenskega poročevalnega stila (Ljubljana, 2003), 137.
107  Slomšekove Drobtinice 1864, 23.
108  Drobtince 1847, 7.
109  Drobtinice 1862, 77.
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•	 zagotavljanje resničnosti zapisanega:
*) Ravno to žalostno prigodbo smo prejeli lepo popisano od g. J. Levičnika v 
toliko veče poterjenje, da je resnična. Marsktere zanimjive okolišine smo z 
tega popisa posneli in pričujočemu sostavku vverstili. Vredn.110 

Recepcija Drobtinic in njihova odmevnost

Drobtinice so glede na uvodne besede v drugem letniku doživele precejšen 
odmev in odzivnost bralcev, tako da urednik v naslednjo številko ni mogel uvr-
stiti vseh prejetih prispevkov. Bralci so se odzivali tudi na vsebinsko in jezikov-
no podobo almanaha. Uredniku so že v prvem letu izhajanja poslali vprašanja, 
pripombe oz. pomisleke. Slomšek se je vsem zahvalil in jim brez zamere v pred-
govoru naslednjega letnika odgovoril: 

Tudi gerlica ni vsim dosti lepo zapela. Pravijo, de je nekoljko pesm brez soli, druge 
so jim prelesene, ter nimajo pevskiga duha. /…/ Želel sim vsakimu kako pesmico 
dati, otročajam ino nevestam zapeti. To pa možje sami lehko spoznate, de mora 
mati pri zibeli drugo popevati, kakor školnik na pogrebi. Tudi meni vse pesmice 
niso po volji; kdor pa za razne stane pesm kaj gorših ima, lepo ga prosim, naj nam 
jih da! Dajaj pa kakor rad, vsim nikdar, kakor jas, vstregel ne boš.111 

V petem letniku je sicer izražena zaskrbljenost za obstoj Drobtinic, ker naj 
bi ljudje večinoma brali le ''golo posvetne novine'',112 vendar je šlo le za preho-
dno fazo, saj lahko že čez tri leta ponovno beremo o njihovi uspešni recepciji, 
kajti spoštuje jih ''ves slovenski svět, so veselje in kratek čas prostega kmeta in 
težaka, pa tudi pri duhovnikih in drugih izobraženih slujejo''.113 Tudi čez dese-
tletje je podana ugotovitev, da: ''…/n/i jih morebiti bukev, ki bi tolko razširjene 
bile med Slovenci po vsih krajih, kakor so ravno Drobtinice.''114 Priljubljenost ni 
upadla niti ob koncu šestdesetih let, ko je bilo njihovo izhajanje dokaj neredno 
in celo začasno ustavljeno zaradi pomanjkanja gradiva, kar je bilo povezano 
s pojavom in predvsem z uveljavitvijo specializirane periodike, v kateri so vse 
bolj objavljali tudi stalni sodelavci Drobtinic: 

Homiletiko obdeluje slov. prijatelj, šolstvo oskerbljuje šolski tovarš, pobožno 

110  Slomšekove Drobtinice 1864, 219.
111  Drobtince 1847, 5.
112  Drobtince 1850, V.
113  Drobtince 1853,  VII.
114  Drobtinice 1862,  VI.
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leposlovje in življenjepisje košate veje poganja pod varstvom mogočne družbe 
sv. Mohorja, v tem ko zgodnja danica razne verske in cerkvene vprašanja, kakor 
ravno čas nanaša, temeljito in jedernato razpravlja in obravnava.115 

Prav priljubljenost in spoštovanje Slomška pa je urednike kljub neugodni 
situaciji spodbujalo pri ohranjanju almanaha.116

Obdobje izhajanja Drobtinic (1846–1901) je skoraj sovpadlo z obdob-
jem izhajanja Bleiweisovih Novic (1843–1902).117 Drobtinice so bile v Novi-
cah večkrat omenjene, in sicer v oznanilih ali v rubriki Slovensko slovstvo. 
Bralci Novic so bili obveščeni o izidu Drobtinic, kraju prodaje in ceni (40 
krajcarjev),118 predstavljena pa je bila tudi njihova vsebinska podoba. Imeno-
vane so bile ''ljuba sestrica'' Novic, ob tem pa je bilo izpostavljeno dejstvo, da 
se Drobtinice ''veliko bolj z govorom naših Novíc vjémate, kakor druge knjige 
iz unih, zlasti nekoliko bolj daljnih štajarskih krajev''.119 Bleiweisove kritične 
pripombe prvega letnika Slomškovega almanaha so bile vezane na neeno-
ten črkopis (''Nekoliko sostavkov je v starim, veči del pa v novim pravopi-
su pisan''), pri tem pa je bilo na podlagi izkušenj z Novicami opozorjeno, da 
taka ''mešanca bravce moti''.120 Kasneje je bilo izraženo tudi nezadovoljstvo s 
tiskom: ''Papirja in natisa pa ne moremo hvaliti, posebno neprijeten je natis 
z večimi čerkami''.121 Bleiweis je torej Drobtinice natančno bral in bil pri tem 
pozoren tudi na jezik, zato je v časopisni recenziji, objavljeni leta 1847, opo-
zoril na moteči jezikovni sestavini pete rubrike drugega letnika in celo predla-
gal ustreznejši rešitvi: 

…samo dve besedi v teh vajah nam niste nič kaj všeč: ledig stanú in pa skuz voznika 
vam pošljem itd. Ledig je preveč nemška beseda, namesto čisto slovenske osébin 
-na -no. – Predlog skuz ali skozi (durch) pa se v čisti slovenšini le za znam-
ovanje prostora in časa rabi /…/ sicer pa se stavi predlòg po s petim padežem (na 
priliko: po vozniku vam pošljem).122 

115  Slomšekove Drobtinice 1869, III. 
116  Drobtinice so začele ponovno izhajati leta 1887, ko jih je v Ljubljani obudil France Lampe. Prim. Dom 

in svet 1888, letnik I, št. 10, 159.
117  Ohranjena korespondenca priča, da sta Slomšek in Bleiweis dobro sodelovala. Prim. Arhiv.
118  Kmetijske in rokodelske novice 1847, letnik V, št. 24, 96.
119 ''Drobtince za léto 1848'', Kmetijske in rokodelske novice 1848, letnik VI, št. 29, 125.
120 Dr. Bleiweis: ''Drobtince za léto 1846'', Kmetijske in rokodelske novice 1846, letnik IV, št. 19, 76.
121  'Drobtince za léto 1848'', Kmetijske in rokodelske novice 1848, letnik VI, št. 29, 125.
122 Kmetijske in rokodelske novice 1847, letnik V, št. 47, 187. 
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Zaključek

Slomškove Drobtinice so bile v obdobju skromne slovenske publicistične 
ustvarjalnosti pomembna in privlačna letna publikacija, ki je imela jasno začr-
tano in prepoznavno uredniško politiko ter iz nje izhajajočo vsebinsko zasnovo 
z nespregledljivim verskovzgojnim sporočilom. Na jezikovni ravni niso vedno 
sledile aktualnim jezikovnim usmeritvam, a je zanje značilno spodbujanje vse-
slovenske naravnanosti oz. jezikovne tolerantnosti. Nemalokrat je v prispevkih 
opazno problematiziranje rabe slovenskega jezika v javnosti in pri pouku, saj je 
bila konceptualna drža Drobtinic povezana tudi z jezikovnovzgojnim prizade-
vanjem (odkrita zavzetost za materinščino in njene pravice). Ozadje izhajanja 
almanaha, ki se odraža zlasti v ohranjeni Slomškovi korespondenci, razkriva 
težave zaradi časovne stiske urednikov in sodelavcev (kar je posledično vodilo 
v uredniške zamenjave) ter kaže pomanjkanje gradiva, ki je konec šestdesetih 
let devetnajstega stoletja povzročilo začasno prekinitev izhajanja. Recepcija 
almanaha je bila med bralci, ki so pripadali širokemu starostnemu razponu, 
vseskozi uspešna, za njegovo odmevnost pa je neposredno po izidu poskrbel 
tedanji osrednji slovenski časopis, tj. Bleiweisove Novice, kar je bilo pričako-
vano glede na Slomškov ugled in tudi njegov prijateljski odnos z urednikom. 
Slomšek je imel kot ustanovitelj in neutrudni sodelavec Drobtinic s svojimi 
pisateljskimi, uredniškimi in organizatorskimi sposobnostmi nesporne zasluge 
za njihov uspeh in pridobitev statusa ''narodne knjige''.

Natalija Ulčnik

SLOMŠEK’S DROBTINICE

SUMMARY

The almanac Drobtinice (1846–1901), which was founded and for the first 
two years edited by Anton Martin Slomšek (his articles were published in the 
almanac until he died) had a recognisable structure based on columns: A. Stare 
resnice v novi obleki (Old Truths in New Clothes); B. Prigodbe žalostne ino 
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vesele (Sad and Happy Occasions); C. Razgled za stare ino mlade ljudi (Perspec-
tives for Old and Young People); D. Prilike ino Basni (Parables and Fables); E. 
Ogledalo za šolo ino domačo rejo otrok (A Mirror for the Upbringing of Children 
at Home and School); F. Slovenska gerlica (Slovene Dove); G. Koristne reči za 
pridne ljudi (Useful Objects for Diligent People) (Drobtinice 1847). In terms 
of content it was divided into sections concentrating on religion, biographies, 
fiction, upbringing and education as well as popular science. In the time when 
the Church was tightly connected with the educational system, Drobtinice had 
a basic educational, instructive, entertaining purpose and reached two gener-
ations (teachers with parents and youth), this is also indicated in its subtitle 
Učitelam ino učencam, starišam ino otrokam v podvučenje ino za kratek čas.

In the twenty-three year long period (1846–869) of publishing subjected 
to analysis, the linguistic changes in the almanac are noticeable, yet the con-
temporary linguistic tendencies were not always consistently pursued. It is evi-
dent that the editors strived to achieve a linguistic uniformity of the articles 
published in different years, as is illustrated by the following excerpt from the 
foreword: "Kolkor je bilo mogoče, se je pri uredovanji na enakost slovničkih 
oblik gledalo, česar nam g. g. dopisatelji gotovo za zlo vzeli ne bodo, zakaj po 
edinosti slovstveni se bodemo Slovenci po tolko deželah razškropljeni vedno 
bolj in bolj približevali, po edinosti pisave od leta do leta bogatejši slovstvo 
dobivali." (Drobtinice 1862: V). 

The annual publication also responded to current events, treated more 
fully by the daily newspapers. ''Hudo zijajo sovražniki svete katoliške vere od 
vseh strani zdajne težavne dni in vpijejo: da se naj šola loči od cerkve. Vsake 
nemške novine skoro so polne [underlined by N. U.] takega strupenega žvekanja 
…'' (Drobtinice 1862: 228). The editorial board encouraged the readers to par-
ticipate and provide the potential correspondents with suggestions for the 
content of articles, e.g.: ''kaka čedna pridga, lepa pravlica, iz nemšine alj drugih 
jezikov poslovenjena, zdaj mična pesmica gladko izteče, alj se kaj veseliga, alj 
žalostniga pergodi – za take reči prosim, de mi jih pošlete za slovensko omizje'' 
(Drobtinice 1846: 10); ''Posebno všeč nam bodo spisi, ki lepo razlagajo ustavne 
pravice zastran jezika'' (Drobtinice 1862: VII). Such measures ensured the diver-
sity of content, variety and relevance of the articles to the wider social context.
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UDK 929Schneweiss:782
1.02 Pregledni znanstveni članek

Amalie Schneeweiss Joachim
 (1838–1899) 

  

Manica Špendal
Dr., zaslužna profesorica Univerze v Mariboru

Gosposvetska 19-B, SI – 2000 Maribor

Izvleček: 
Med najvidnejše osebnosti, ki so se rodile v Mariboru, štejemo tudi nekdanjo 
slovito operno in koncertno pevko, mezzosopranistko, altistko in kontraaltist-
ko Amalie Schneeweiss (psev. Weiss) Joachim (roj. 10. maja 1838). Podatki so 
zapisani v rojstni in krstni knjigi v Pokrajinskem arhivu v Mariboru. Poročena 
je bila s slavnim violinskim virtuozom, pedagogom in skladateljem Josephom 
Joachimom – po rodu madžarskim Judom (roj. 1831 v Kitseeju na Gradi-
ščanskem, u. 1907 v Berlinu). Oba sta bila prijatelja Johannesa Brahmsa, Clare 
Schummann in še mnogih glasbenih osebnosti. Amalie je slovela kot najboljša 
izvajalka samospevov Schuberta, Schumanna in Brahmsa. 
 

Ključne besede: 
Amalie Schneeweiss Joachim (1838–1899), slovita operna in koncertna pevka, 
Maribor. 
 

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 10 (2010), št. 2–3, str. 707–716, 56 cit., 2 sliki 
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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V 53. knjigi Avstrijskega biografskega leksikona (urednik C. Wurzbach iz leta 
1886) lahko  med drugim preberemo: 

Weiss Amalie (pevka roj. v Marburgu na Štajerskem 10. maja 1838). Pravo ime 
slavne koncertne pevke je Schneeweiss, a ga je zamenjala z Weiss po poroki s 
slavnim violinistom Joachimom / .../ Pevka od leta 1866 živi v Berlinu, kjer se je 
pod zanesljivim moževim vodstvom razvila v koncertno pevko prvega ranga. Kot 
interpretinja Schumannovih skladb je neprekosljiva. Zadnja desetletja dosega 
s svojimi stvaritvami v oratorijih in nemških pesmih najvidnejša priznanja, nič 
manjša kot njen mož na violini / .../1 

Po smrti Amalie Schneeweiss, 3. februarja 1899 v Berlinu, je spomin nanjo 
(v nasprotju z njenim možem) zbledel. V nekaterih pomembnejših leksiko-
nih so ji namenili le krajše članke. Kot prva je na nekoč veliko umetnico pred 
dvema letoma ponovno opozorila nemška muzikologinja Beatrix Borchard (z 
Visoke šole za glasbeno in gledališko umetnost v Hamburgu). V svoji monogra-
fiji Glas in violina (Stimme und Geige) – biografija in poustvarjalna zgodovina, 
ki je izšla leta 2005 pri Založbi Böhlau (Wien–Köln–Weimar) – je predstavila 
življenje in delo obeh umetnikov Joachim. Oprla se je zlasti na avtobiografske 
zapise Amalie in na dopisovanja med Joachimom in Amalie ter Johannesom 
Brahmsom in Joachimom, Brahmsom in Amalie ter Claro Schumann in Amalie. 
Kot ugotavlja avtorica, je Amalie Schneeweiss doletela enaka usoda kot veli-
ko drugih pomembnih umetnic: v času življenja so dosegle svetovni sloves, po 
smrti pa se je na njih pozabilo. Tudi pisci glasbene zgodovine jih niso upoštevali. 

Za nas je posebno zanimiv opis v avtobiografskih zapisih o otroštvu Amalie 
Schneeweiss, kjer je med drugim zapisano: 

Bilo je v petek ob 9. uri; pravkar so zazvonili zvonovi v spomin na našega 
odrešenika v majhnem mestecu Marburgu, ko se je zaslišalo kričanje. Moralo 
je biti jezno, glasno kričanje, ker je naš družinski zdravnik dr. Jütter osupnil in 
vzkliknil: 'O, Bog, takšnega kričanja še nisem slišal pri novorojenčku' / .../ Moja 
mati je bila slabotna in se je komaj lahko nasmehnila ob kričanju. Tri dni je tra-
jalo kričanje, dokler ni dr. Jütter rekel: 'Otrok mora na deželo' / .../ Mati je smrtno 
bolna in se ne more pozdraviti, če mora nenehno poslušati otrokovo kričanje' / 
.../ Bilo je v prekrasnem mesecu maju in odpeljali so me k neki kmetici / .../" Ko 
je mati prišla po otroka in ga odpeljala domov, se je kričanje ponovilo. Končno 
je rekel dr. Jütter: "Pustite otroka kričati, ko bo odrasel, bo pel / .../ Dušica se želi 

1 Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, urednik C. Wurzbach (Dunaj, 1886), zvezek 53, 
89, 90.
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uveljaviti / .../ Oče je bil navdušen in je vzkliknil: 'Bog daj, da bo deklica nekoč 
dobra pevka. Vse bom storil za to.' Tako je bila moja usoda sklenjena, še preden 
sem se zavedla, 

je še zapisano v zapisu.2 

Amalie je v avtobiografiji opisala tudi zanimiv dogodek, ko je bila stara štiri leta 
in pol in je zapela pesmico pred mariborskim županom in uglednimi meščani: 
"Zapela sem pesmico ponosno iz not in še danes vidim debelega župana – pred 
katerim sem morala zapeti pesmico – pred seboj. Hudobni mož se je tako smejal, 
da sem bila žalostna in menim, da mu moj umetniški nastop ni imponiral."3 

V avtobiografskih zapisih je opisan tudi njen obisk vaje za uprizoritev Belli-
nijeve opere Norma [to so izvajali mariborski ljubitelji, člani Diletantskega dru-
štva in člani Musikvereina, premiera je bila 25. julija 1843 in je bila prva celove-
černa operna uprizoritev v mariborskem gledališču, op. avtorice]. O obisku vaje 
piše Amalie Schneeweiss takole: 

Iz neznanega razloga so diletanti naštudirali opero Norma / .../ stara sem bila okoli 
tri leta in smela sem prisostvovati vaji. Bil je to dogodek. Vtis, ki ga je name naredi-
la, je bil velikanski in prvič sem se zavedla očetove želje, da bi postala pevka. Prišla 
sem domov pozno zvečer in sem igrala veliko sceno, v kateri hoče Norma ubiti 
svoje otroke / .../ Ponoči sem ležala kot v vročici in sem v sanjah začela prepevati. 
Potem sem več mesecev pela le Normo / .../4

Amalijin oče, pravnik, je bil v Mariboru cesarski svetnik in je bil sem preme-
ščen iz Eisenerza. Mati je po svojem očetu podedovala posestva na Koroškem, v 
Wolfsbergu in  Celovcu, a ji je nepošten upravitelj ta v celoti zapravil. V družini 
so bili vsi glasbeno nadarjeni. Oče je igral violino in imel svoj kvartet. Brat je 

2 Beatrix Borchard, Stimme und Geige. Amalie und Joseph Joachim, Biographie und 
Interpretationsgeschichte, (Wien–Köln–Weimar, 2005), 145. O pevkinem otroškem času v Mariboru 
piše avtorica še: "Aufgewachsen ist Amalie Joachim, geborene Schneeweiss in Marburg an der Drau/
Steiermark, damals ein kleiner idyllischer Ort im Vielvölker-Staat Österreich, heute eine grosse 
Industriestadt in Slowenien. Der Vater war Beamter und ein grosser Musikliebhaber. Er spielte Geige 
und hatte sein eigenes Quartett. Die Mutter sang, die ältere Schwester spielte Klavier, der Bruder Cello. 
Musik war also immer im Haus präsent, und während der Quartettabende durften die Kinder nicht 
nur, sondern sollten auch zuhören." Prav tam, 148.

 V opombi pa zapiše: 
 "Auf einer Konzertreise mit Brahms besuchte Joseph Joachim einmal Marburg und schickte seiner 

Frau eine Ansichtskarte ihrer Geburtsstadt (Privatbesitz Göttingen). Heute heisst die Stadt Maribor." 
Prav tam, 148. 

3 Prav tam, 149. 
4 Prav tam, 638.
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igral klavir in violončelo, starejša sestra pa klavir, tako se je v hiši, ki je bila (po 
opisu) v predmestju takratnega Maribora, veliko muziciralo. Leta 1850 so očeta 
premestili iz Maribora v Bruck an der Mur, kjer je  aprila 1851 umrl. Slovo od 
Maribora je Amelie v avtobiografiji opisala tako: "Jeseni 1850 smo se preselili iz 
našega ljubega, sončnega Marburga v hladen, globoko v hribih ležeč Bruck an 

Amalie Schneeweis  
z možem Josephom 
Joachimom (http://
upload.wikimedia.
org/wikipedia/en/e/
e2/JJandAmalie.jpg)
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der Mur".5 Po očetovi smrti je z materjo in sestro živela v veliki revščini. V Grad-
cu, kamor so se preselile, je mati upala, da jim bodo pomagali sorodniki, a ti se 
zanje niso zmenili. Preživljati so se morali z ročnim delom (vezenjem in ple-
tenjem). Za nadaljnji razvoj Amalie je poskrbela mati s tem, da jo je vpisala na 
mestni konservatorij, kjer pa iz finančnih razlogov ni mogla študirati. Težkega 
časa se spominja v avtobiografiji: "Mati me je vpisala na konservatorij, kjer sem 
se udeleževala vaj, a naučila se tam nisem veliko ..." Nekega dne jo je kapelnik 
povabil, da mu zapoje. "Bila sem srečna" – je zapisala – "saj od ljubega Marburga 
nisem nobenemu zapela ..."6 

Po uspešnem nastopu na nekem koncertu se je zanjo zavzela pevska učite-
ljica Julie von Frank, s katero je v kratkem času naštudirala obsežen program. 
Ko je bila stara 14 let, jo je dunajski agent angažiral v Mestnem gledališču v 
Opavi (takrat Troppau) na Češkem. Leta 1854 je nastopala v gledališču v Sibiu 
na Sedmograškem v današnji Romuniji (takrat Hermannstadtu) in še isto leto 
so jo povabili na Dunaj, kjer je v gledališču Kärntnertortheather ostala do leta 
1862. Debitirala je v vlogi Rezie v Oberonu C. M. von Webra. Poslej je pela le 
manjše vloge. Pomembnejše uspehe pa je dosegala v Dvorni operi v Hannovru, 
kjer je leta 1863 poustvarila glavne vloge Orfeja v Gluckovi operi Orfej in Evri-
dika, Fides v Meyerbeerjevem Preroku in Lenoro v Beethovnovem Fideliu. V 
Hannovru je spoznala Josepha Joachima in se z njim leta 1863 poročila. Imela 
sta šest otrok.7 

Na zahtevo moža je prenehala nastopati v operi in se posvetila koncertne-
mu petju. Postala je vrhunska izvajalka altovskih partov v oratorijih in samo-
spevov. Skladatelji so zanjo komponirali skladbe in arije, na primer Max Bruch 
v oratorijih Odysseus in Achilleus. Velik sloves si je A. Schneeweiss pridobila kot 

5 Prav tam, 640.
6 Prav tam, 641.
7 Violinist, pedagog, dirigent in skladatelj Joseph Joachim (1831–1907) je študiral najprej na konser-

vatoriju v Budimpešti, nato pa na Dunaju. Po končanem študiju (1843) je odšel v Leipzig, kjer je bil 
njegov mentor Felix Mendelssohn Bartholdy. Ta mu je omogočil tudi študij kompozicije. Že v tem 
času je bil uveljavljen violinski virtuoz in je koncertiral po vsej Evropi. Leta 1849 je odšel v Weimar 
k Franzu Lisztu, ki ga je spodbujal h komponiranju. Tu so nastale Tri skladbe za violino in klavir op. 
2 in prvi Violinski koncert op. 3 v g-molu, ki ga je posvetil Lisztu. Leta 1859 je prevzel mesto kon-
certnega mojstra v Hannovru in življenje v tem mestu (do leta 1868) je bilo zanj najsrečnejše in 
najuspešnejše. Tu se je poročil z Amalie Schneeweiss. Komponiral in dokončal je tudi večino svojih 
skladb (skupaj 56). Med slednjimi so tudi štiri koncertne uverture, dva violinska koncerta (drugi je 
v G-duru), Variacije na lastno temo v E-duru op. 10 (skladbo je posebno cenil Brahms), Hebrejske 
melodije nastale pod vplivom Bayronovih pesmi za violo in klavir op. 9, balado za violino in klavir 
(Lindenrauschen, Abendglocken) op. 5. V navedenih skladbah še ni izdelal svojega osebnega sloga in 
je nihal med Schumannovim in Lisztovim slogovnim izražanjem. Kot skladatelj se je Joachim najbolj 
uveljavil s solističnimi kadencami, ki jih je komponiral za violinske koncerte, še najbolj s kadenca-
ma za Beethovnov Violinski koncert v D-duru op. 61 in Brahmsov Violinski koncert v D-duru op. 
77. V slednjem je nastopil kot solist pri praizvedbi, leta 1878. Uspešne pa so tudi njegove priredbe 
Brahmsovih madžarskih plesov in nekaterih Schumannovih in Schubertovih del.
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interpretinja Schumannovih in Brahmsovih samospevov. Njeni recitali so bili 
vrhunski dogodki v koncertnem življenju nemških mest. Od leta 1870 do 1978 
je pela tudi v Londonu. "Tragični nesporazumi" med Amalie in Joachimom – 
kot so napisali njuni biografi – so leta 1884 bili vzrok njune ločitve. Amalie so 
(nasprotno od moža) javno kritizirali in je le s težavo uspela nastopati. Velik 
prijatelj obeh umetnikov, Johannes Brahms, je še v letu ločitve (1884) kompo-
niral dve skladbi Pesmi za alt, violo in klavir, op. 91, da bi dosegel spravo med 
partnerjema. Brahms je sočustvoval z Amalie, kar kaže njegovo pismo, ki ji ga je 
pisal decembra leta 1880: 

Draga gospa Joachim! Ko bi le slutili, kako zelo sem si zadnjič v Berlinu želel, da 
bi se Vam lahko iskreno in prisrčno izpovedal. Vaše zadeve so mi znane že od 
samega začetka in naj Vam rečem predvsem tole: niti z eno samo besedo, niti z 
eno samo mislijo nisem nikdar dal prav Vašemu možu oz. mu nisem mogel kar 
tako samoumevno pritrditi. Pač pa sem ves čas v sočustvovanju mislil na Vas. 
Mislim, da Vaše zadeve ne more nihče videti jasneje in pravičneje od mene. To se 
Vam bo morda zdelo vprašljivo, čeprav veste, da je moje prijateljstvo starejše od 
Vašega zakona. A vendar Vam je morda kdaj zbudilo pozornost dejstvo, da sem 
kljub tridesetletnemu prijateljstvu, kljub vsemu občudovanju in vsej ljubezni 
do Joachima, kljub vsem umetniškim interesom, ki bi me morali vezati nanj, še 
vedno previden v njegovi družbi, da se tako redko dlje časa in zaupno pogo-
varjam z njim in da sploh ne pomislim na to, da bi živel v nekem mestu, pov-
ezan z njim v skupni dejavnosti. Zdaj mi je komaj še treba reči, da sem nesrečno 
značajsko lastnost, s katero Joachim tako neodgovorno trpinči sebe in druge, 
poznal prej kakor Vi. Prijateljstvo in ljubezen hočem dihati preprosto in svo-
bodno kakor zrak / .../8 
 
Poleg duetov za alt, bariton in klavir op. 28 in omenjenih pesmi, ki jih je 

Brahms posvetil obema zakoncema, je Amalie krstno izvedla še veliko drugih 
njegovih skladb, tako na primer Ciganske pesmi in Altovsko rapsodijo. Bila 
je tudi prva, ki je kmalu po Brahmsovi smrti priredila Brahmsov večer v nje-
gov spomin (11. aprila 1897). Na koncertih je izvajala tudi samospeve večine 
sodobnih skladateljev, posebno H. Wolfa, R. Straussa. Praizvedla je tudi obe 
Mahlerjevi pesmi iz zbirke Dečkov čudežni rog za glas in orkester (1892 v Ber-
linu). Skupaj z glasbenim kritikom in publicistom Heinrichom Reimannom je 
sestavljala programe za zgodovino nemškega samospeva in prirejala od leta 
1891 "historične koncerte" nemških pesmi tudi na Švedskem in v Združenih 
državah. V ZDA pa se je udejstvovala tudi kot pevska pedagoginja. V Berlinu je 

8 Prav tam, 371.
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ustanovila Pevsko šolo in na njej poučevala skupaj s terapevtkama za dihalne 
vaje Claro Schlaffhorst in Hedwig Andersen. 

Amalie Schneeweiss je umrla 3. februarja 1899 v Berlinu. V časniku Südste-
irische Post je izšlo obvestilo o smrti, kjer je med drugim zapisano: "Pred dnevi je 
v 60. letu preminila v Hannovru slavna pevka oratorijev in samospevov, gospa 
Amalie Joachim. Kot hčerka cesarskega svetnika R. Schneeweissa rojena v Mar-
burgu, je že kot deklica pokazala velik dar za opero ..."9 V Vossiškem časniku 
(Vossische Zeitung) pa so 5. februarja objavili: 

V noči s petka na soboto je tu umrla odlična pevka Amalie Joachim. Že dolgo je 
trpela zaradi bolezni, prestala je operacijo, ki je odločala o 'biti' in 'ne-biti' – tedaj 
pa je oslabelo telo odpovedalo pomoč pri zdravljenju in pevka brez primere je 
podlegla. Dejansko lahko rečemo 'brez primere', kajti komajda lahko preceni-
mo, kaj pomeni gospa Joachim za nemško umetniško petje. V njenem nastopu 
je bila tolikšna veličina občutja in prikazovanja, kakršne nismo srečali še pri 
nobeni pevki. Vse se je odvijalo v močnih linijah in v plastičnem oblikovanju ter 

9 Südsteirische Post, 1899, št. 12; v leksikonih piše, da je umrla v Berlinu.

Spominski grob Amalie (Schneeweiss) Joachim in moža Josepha Joachima na pokopališču Kaiser-
Wilhelm-Gedächtnis-Friedhof v Berlinu/Charlottenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/
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delovalo na srce in čute s prepričljivo silo. Enostranskosti ni poznala. Globoka 
resnoba Brahmsa ali Schumanna je imela v njeni umetnosti isti prepričljivi izraz 
kot nedolžna vedrina francoske ali nemške ljudske pesmi. Kdor je doživel njene 
legendarne večere samospevov, kjer je z vedno enakim zanesljivim mojstrstvom 
interpretirala pesmi najrazličnejših razpoloženj in celo nasprotujoče si vsebine, je 
ne bo nikoli pozabil / .../ Toda tudi podoba odlične žene, ki je s svojim soprogom 
dolgo ustvarjala tako lepo zakonsko in umetniško zvezo, vzgojila v svojih šestih 
otrocih trumo služabnikov umetnosti, ki je resnobo usode prenašala z dosto-
janstveno veličino, in ki se je tako pogosto izkazala z dobrodelnostjo, si zasluži, 
da jo ohranimo z vsem obzirom. Ob strani kralja violinistov stoji kot kraljica v 
kraljestvu petja.10 
 

Manica Špendal

AMALIE SCHNEEWEISS JOACHIM (1838–1899) 

SUMMARY

Among the most prominent individuals born in Maribor, belongs the former 
famous opera and concert mezzo-soprano, alto and contralto singer Amalie 
Schneeweiss, alias – Joachim (born 10 May 1838 in Maribor) 
The data are recorded in the birth and parish register kept in the Regional 
Museum of Maribor. She was married to the famous violin virtuoso, pedagogue 
and composer Joseph Joachim – a Hungarian Jew by birth (born in 1831 in 
Kitsee in Burgenland, died in 1907 in Berlin). They were both befriended with 
Johannes Brahms, Clara Schumann and many other musical artists. Amalie 
was famous for being the best interpreter of the solos composed by Schubert, 
Schumann and Brahms. 

After her death on 3 February 1899 in Berlin, the memory of Amalie Sch-
neeweiss (but not the memory of her husband) faded away. Only short articles 
were dedicated to her in some of the more important reference books. The first 

10 Vossische Zeitung, 5. 2. 1899.
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to rediscover two years ago that Amalie Schneeweiss was once a great artist, 
was Beatrix Borchard, a German musicologist (from the College for the Musical 
and Theatrical Art in Hamburg). In her monograph Voice and Violin (Stimme 
und Geige) – a biography and a history of arrangements, which was published 
by the publishing company Böhlau (Wien–Köln–Weimar) in 2005, she stud-
ied the lives and work of the couple Joachim. Above all she drew on the auto-
biographical notes of Amalie and the correspondence between Amalie and 
Joachim, Brahms and Joachim, Brahms and Amalie, as well as Clara Schumann 
and Amalie. Borchard concludes that the fate of Amalie Schneeweiss was 
the same as the fate of so many other great artists. During their lifetime they 
achieved worldwide acclaim but after they died, they were forgotten. Not even 
the musical historians paid them any kind of regard. 
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Pomembne slovenske osebnosti 
20. stoletja

Mednarodni znanstveni simpozij

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru
Kadetnica, Maribor, 23.−25. november 2010

Zakaj nekdo postane pomembna osebnost? Kaj je tisto, kar ga loči od drugih 
posameznikov, kaj ga "naredi" izjemnega, enkratnega, takšnega, da se ga spo-
minjamo? Zakaj smo nekatere vsekakor izjemne osebnosti, ki so se odlikovale 
že za časa svojega življenja, odrinili, jih pozabili ter so ostale le v zgodovinskem 
spominu posameznikov, dokler jih čas ni odrinil v pozabo? Prav tako se lahko 
vprašamo, ali morda komu neupravičeno pripisujemo hvalo, ki si je ne zasluži? 
Slednje je le eno izmed vprašanj, na katera so med 23. in 25. novembrom 2010 
v Mariboru poskušali odgovoriti slovenski zgodovinarji, umetnostni zgodovi-
narji, obramboslovci, teologi in slavisti.

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru je v mariborski 
Kadetnici pripravilo tridnevni mednarodni znanstveni simpozij z naslovom 
Pomembne slovenske osebnosti 20. stoletja. Organizacijskemu in programske-
mu odboru, ki so ga sestavljali prof. dr. Darko Friš kot predsednik, polkovnik 
doc. dr. Tomaž Kladnik kot podpredsednik in člani: prof. dr. Miran Štuhec, prof. 
dr. Marjeta Ciglenečki, doc. dr. Jurij Perovšek, prof. dr. Elko Borko ter Gregor 
Jenuš kot tajnik simpozija, je uspelo pridobiti 45 mednarodno uveljavljenih 
predavateljev, ki so v svojih referatih obravnavali osebnosti, ki so pustile pečat v 
vseslovenski ali regionalni zgodovini. 

Avditorij generala Maistra je bil v torek ob otvoritvi zaseden do zadnjega 
sedeža, kar je posebej veselilo častno pokroviteljico simpozija, ministrico za 
obrambo Republike Slovenije, prof. dr. Ljubico Jelušič. V pozdravnem govoru 
se je zahvalila organizatorjem in jim čestitala za pogum, da so se lotili tako veli-
kega projekta. Prav tako se je zahvalila, da so kot prizorišče izbrali mariborsko 
Kadetnico in Avditorij generala Maistra. Slednje ni bilo naključje. 23. november 
je državni praznik, ki pa ga v letu 2010 zaradi odločitve državnega zbora Repu-
blike Slovenije, da se bodo državne proslave organizirale le še ob pomembnej-
ših, okroglih obletnicah, v tem letu nismo obeležili z državno proslavo. Simpo-
zij, na katerem so kot pomembno slovensko osebnost predstavili tudi generala 
Rudolfa Maistra, je tako na prav poseben način obeležil ta državni praznik.
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Zbrane je v nagovoril tudi rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Ivan Roz-
man. Spomnil je, da so trdo delo in večkrat naključja pripomogla k temu, da je 
nekdo postal pomembna slovenska osebnost. Podžupan mestne občine Mari-
bor, g. Janez Ujčič, je v pozdravnem govoru poudaril, da je namen takšnih in 
podobnih srečanj obnoviti znano, razkriti neznano in nas opozoriti na osebno-
sti, ki so zaznamovale slovenski razvoj v 20. stoletju, ki so "šle z glavo skozi zid", 
tvegale in bile zato nemalokrat izpostavljene posmehu, celo represiji ali pa so 
jih preprosto "odrinili" v pozabo. V ponos in veselje mu je bilo, da so bili v pro-
gram uvrščeni tudi Rudolf Maister, Anton Korošec, škofa Mihael Napotnik in 
Maksimiljan Držečnik, Branko Kocmut in Janko Glaser, ki so vsi na svojevrsten 
način soustvarjali podobo Maribora, ga duhovno krepili in sooblikovali. 

Današnji čas in družba sta prav zaradi zgodovinskih okoliščin večkrat 
upravičeno nenaklonjena poveličevanju osebnosti oziroma izpostavljanju nji-
hove zgodovinske vloge, vendar je odziv medijev in obiskovalcev dokazal, da 
so se organizatorji pravilno odločili za temo simpozija. Kljub vsemu je še pred 
začetkom vzbudil razprave, zakaj so posamezniki umeščeni na simpozij oziro-
ma zakaj med njimi prevladujejo moški. Na ta vprašanja je poskušal odgovoriti 
predsednik organizacijskega odbora, prof. dr. Darko Friš, ki se je v uvodnem 
govoru zahvalil za veliko zanimanje občinstva in izpostavil, da so izbrane oseb-
nosti razdeljene v vsebinske sklope ali panele in da je bilo nemogoče zadostiti 
željam vseh.

Po pozdravnih nagovorih je sledilo uvodno predavanje prof. dr. Ljubice Jelušič, 
ki je spregovorila o Janku Premrlu Vojku. Na primeru narodnega heroja, ki je 
preminil med drugo svetovno vojno, star zgolj 23 let, je poskušala dokazati, da 
nista starost in dolžina življenja tisti, ki naredita osebo pomembno, ampak so 
to njena dejanja in vrednote, za katere se bori. Predavanje prof. dr. Jelušič je 
pomenilo tudi uradno otvoritev simpozija in uvod v panel posvečen vojaškim 
osebnostim. 

Polkovnik doc. dr. Tomaž Kladnik je spregovoril o generalu Rudolfu Mai-
stru, prvem generalu v zgodovini slovenskega naroda. Izpostavil je, da bi "težko 
našli ustreznejšo osebnost za to zgodovinsko vlogo, saj se je odlikoval po pre-
udarnosti in pogumu in je imel izjemen občutek za pravilne odločitve v uso-
dnih trenutkih". 20. stoletje so zaznamovale vojne, zato ne preseneča, da med 
vojaškimi osebnostmi najdemo veliko število pomembnih Slovencev. Stani-
slav Rapotec, general Jaka Avšič, Milan Zabukovec – Miloš in Andrej Glušič, o 
katerih so spregovorili doc. dr. Gorazd Bajc, doc. dr. Damijan Guštin, prof. dr. 
Vladimir Prebilič in Dunja Dobaja ter dr. Mateja Čoh, so na svojevrsten način 
zaznamovali čas druge svetovne vojne in tik po njej. Žal zaradi bolezni nismo 
imeli priložnosti prisluhniti predavanju dr. Borisa Mlakarja o generalu Leonu 
Rupniku, osebnosti, ki je nedvomno pomembno zaznamovala slovensko voja-
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ško in med drugo svetovno vojno tudi politično zgodovino Slovencev in je še 
danes neizčrpen vir polemik. 

Popoldanska panela prvega dne sta bila namenjena osebnostim, ki so 
zaznamovale slovensko politično življenje 20. stoletja. Prof. dr. Andrej Rah-
ten, doc. dr. Feliks Bister in doc. dr. Jurij Perovšek so spregovorili o dr. Ivanu 
Šusteršiču, dr. Antonu Korošcu in dr. Gregorju Žerjavu ter predstavili obdobje 
propadanja habsburške monarhije in razdora med starim in novim političnim 
sistemom.

Drugi del predavanj je bil namenjen osebnostim iz političnega življenja, ki 
so s svojim delovanjem zaznamovale življenje v medvojni in povojni Jugoslaviji. 
Prof. dr. Janko Prunk je v svojem prispevku spregovoril o Edvardu Kocbeku. 
Poudaril je, da je bil Kocbek izrazito vsestranska osebnost, najprej filozofsko-
antropološki premišljevalec človekove biti, pesnik, urednik in politik, ki se je 
zavzemal za idejno svobodo, svobodo izražanja krščanskega nazora in je zato 
po koncu druge svetovne vojne prišel v spor z oblastjo. Prof. dr. Prunk je Koc-
beka označil za "eno največjih slovenskih osebnosti 20. stoletja". Če sledimo 
javnomnenjskim anketam, bi lahko slednje nedvomno rekli tudi o Edvardu 
Kardelju. Prof. dr. Božo Repe je v svojem prispevku namreč izpostavil, da imajo 
Slovenci po osamosvojitvi do Kardelja bolj ali manj konstanten odnos. Njegovo 
delovanje namreč kot pozitivno ocenjuje okoli 40 odstotkov, kot zelo pozitiv-
no pa okoli 7 odstotkov vprašanih Slovencev. Takšnega mnenja pa nimamo o 
Borisu Kraigherju, sicer Kardeljevem sodobniku, kot je v svojem prispevku ugo-
tavljala prof. dr. Jerca Vodušek Starič. K slednjemu je morebiti prispevala tudi 
Kardeljeva kritika Kraigherjevega pretiranega spogledovanja z zahodom v času, 
ko to ni bilo zaželeno.

Dr. Vida Deželak Barič je s svojim referatom o Lidiji Šentjurc predstavila 
edino žensko osebnost, umeščeno v program simpozija, in izpostavila, da je 
Šentjurčeva po drugi svetovni vojni, med še vedno pretežno moško elito, z naj-
vidnejših političnih in oblastnih položajev na slovenski in jugoslovanski ravni, 
sooblikovala komunistični sistem Titove Jugoslavije.

V čas prehoda iz partijskega monizma v sistem parlamentarne demokraci-
je pa nas je v sklepnem predavanju prvega dne simpozija popeljala dr. Rosvita 
Pesek, ki je dr. Jožeta Pučnika v besedi in sliki predstavila kot eno ključnih oseb-
nosti v procesu slovenskega osamosvajanja. 

Drugi dan mednarodnega znanstvenega simpozija se je pričel s panelom, 
posvečenim osebnostim, ki so zaznamovale slovensko versko življenje. Preda-
vatelji so nas v svojih prispevkih popeljali skozi tri obdobja: razpad habsburške 
monarhije, medvojno in vojno obdobje ter povojno Jugoslavijo. Doc. dr. Matjaž 
Ambrožič in Gregor Jenuš sta spregovorila o knezoškofih dr. Antonu Bonaven-
turi Jegliču in dr. Mihaelu Napotniku, ki sta vodila ljubljansko in mariborsko-
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lavantinsko škofijo v času razpadanja habsburške monarhije in nastanka Kra-
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Sledili sta predavanji doc. dr. Tamare Gri-
esser Pečar in prof. dr. Bogdana Kolarja o Jegličevih naslednikih, dr. Gregoriju 
Rožmanu in Antonu Vovku, ki je ob 500-letnici ljubljanske škofije bil imenovan 
za njenega drugega nadškofa. Doc. dr. Anton Ožinger in prof. dr. France Martin 
Dolinar sta s prispevki o dr. Maksimilijanu Držečniku in ljubljanskem nadškofu 
in metropolitu Alojziju Šuštarju sklenila ta sklop predavanj.  

Sledil je panel, posvečen znanstvenikom, ki so s svojim delom naredili 
Slovence prepoznavne tudi zunaj državnih meja. Zaslužni profesor dr. Anton 
Suhadolc je spregovoril o Josipu Plemlju, rednem profesorju matematike na 
ljubljanski univerzi in njenem prvem rektorju. Označil ga je za matematika 
svetovnega slovesa, ki je posebno pozornost posvečal pedagoškemu delu in 
vzgoji profesorskega kadra. Prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec je spregovorila o 
zdravniku Frideriku Preglu, ki je leta 1923 prejel Nobelovo nagrado za kemijo 
in se "zapisal med nesmrtne Slovence in znanstvenike na svetovni ravni". Izje-
mnega pomena za ohranjanje slovenskega univerzitetnega prostora in znan-
stvenega sveta pa je po mnenju dr. Jožeta Ciperleta bil tudi deseti rektor Uni-
verze v Ljubljani, prof. dr. Milan Vidmar. S svojim vsestranskim raziskovalnim 
in pedagoškim delom pa je globoke sledove v slovenskem zgodovinopisju, po 
mnenju prof. dr. Janeza Cvirna, pustil prof. dr. Vasilij Melik. "Prof. Vasilij Melik 
si je s svojim raziskovalnim delom postavil spomenik, trajnejši od brona. V srca 
slovenskih zgodovinarjev pa se je vtisnil tudi zaradi svoje izjemne človeške širi-
ne, iskrivega duha in veselja do življenja, notranje pristnosti ter pretanjenega 
posluha za vse človeške slabosti in potrebe."

Popoldanski del drugega dne simpozija je bil posvečen Slovencem, ki so 
delovali v diaspori ali zamejstvu. Prof. dr. Darko Friš, dr. Janja Žitnik Serafin in 
prof. dr. Matjaž Klemenčič so predstavili delovanje patra Kazimirja Zakrajška, 
Louisa Adamiča in Franka Lauscheta v Združenih državah Amerike. Dr. Dani-
jel Grafenauer pa je v svojem prispevku spregovoril o dr. Jošku Tischlerju, ki je 
deloval med koroškimi Slovenci in pomembno doprinesel k ohranjanju slo-
venske kulturne identitete v Avstriji. Sklop predavanj z zamejsko in izseljensko 
problematiko je pokazal izjemno zanimiv in pomemben del zgodbe o uspehu 
Slovencev zunaj meja matične države, s katero se ukvarja le peščica slovenskih 
zgodovinarjev.  

Večerni sklop predavaj je bil posvečen umetnikom in arhitektom, ki so s 
svojimi vizijami ustvarjali podobo moderne slovenske in tudi jugoslovanske 
družbe. Doc. dr. Barbara Murovec je spregovorila o Avguštinu Stegenšku, ki velja 
za enega prvih slovenskih umetnostnih zgodovinarjev in ki mu je Zgodovinsko 
društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru leta 2007 posvetilo posebno številko 
znanstvene periodične publikacije Studia historica Slovenica. Franci Lazarini 
in prof. dr. Marjeta Ciglenečki sta spregovorila o arhitektih Hansu Pascherju in 
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Branku Kocmutu. Vesna Krmelj je na zanimiv način predstavila slikarja Zora-
na Mušiča, za katerega je izpostavila, da je "gotovo eden najbolj občutljivih 
pričevalcev ne le tega, kar je človek pretrpel, temveč tudi veličine ter miline 
človeške duše". Drugi dan simpozija smo sklenili z referatoma doc. dr. Polone 
Vidmar o Sergeju Vrišerju in doc. dr. Janeza Balažica o umetniškemu fotografu 
Jožetu Kološa Kološu.

Tretji dan mednarodnega znanstvenega simpozija je žal bil krajši, kot so si ga 
zamislili organizatorji, saj sta prof. dr. Igor Grdina in dr. Pavlina Bobič udelež-
bo odpovedala. Kljub vsemu smo imeli priložnost prisluhniti zanimivim pri-
spevkom o pomembnih slovenskih literatih, ki so zaznamovali slovensko 20. 

Znanstveni simpozij 
Pomembne slovenske 
osebnosti 20. stoletja
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stoletje. Prof. dr. Miran Štuhec je predstavil ustvarjalni duh Edvarda Kocbeka, 
čigar politično delovanje je v torek ovrednotil prof. dr. Janko Prunk in kar samo 
priča o večplastnosti delovanja pomembnih slovenskih posameznikov. Prof. dr. 
Janez Vrečko, prof. dr. Darja Pavlič, prof. dr. Jožica Čeh Steger in doc. dr. Urška 
Perenič so predstavili Srečka Kosovela, Daneta Zajca, Ivana Cankarja in Andreja 
Hienga. Sklepni del simpozija sta s prispevki o dr. Francu Kovačiču in Janku 
Glazerju sklenila dr. Aleš Maver in doc. dr. Dragan Potočnik.

Mednarodni znanstveni simpozij Pomembne slovenske osebnosti 20. stoletja 
je v treh dneh za govorniškim pultom zbral 42 predavateljev, ki so z izjemno 
raznolikimi in zanimivimi referati prikazali delovanje slovenskih posamezni-
kov, ki so pustili neizbrisljiv pečat v slovenski zgodovini 20. stoletja. Nedvomno 
ta seznam še ni izčrpan in kar kliče po nadaljnjih znanstvenih simpozijih. Za 
konec pa velja upanje, da bodo prispevki, predstavljeni na simpoziju, čim prej 
ugledali luč sveta tudi v tiskani obliki. 

 
Gregor Jenuš

Univ. dipl. zgodovinar, mladi raziskovalec – asistent 
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor
e-pošta: gregor.jenus@guest.arnes.si
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Nataša Podgoršek

Slovensko-hrvaška vzajemnost
Zgodovina slovensko-hrvaških političnih odnosov  

v drugi polovici 19. stoletja (1848–1903)

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru 
Zbirka Studia historica Slovenica, 1

Maribor 2009, 286 str.

Znanstvena monografija z naslovom Slovensko-hrvaška vzajemnost. Zgodovi-
na slovensko-hrvaških političnih odnosov v drugi polovici 19. stoletja (1848–
1903) avtorice doc. dr. Nataše Podgoršek, je prva znanstvena monografija v 
Zbirki Studia historica Slovenica, ki jo izdaja Zgodovinsko društvo dr. Franca 
Kovačiča v Mariboru. Predstavljeno znanstveno delo je rezultat obsežnega več-
letnega raziskovalnega dela slovenske zgodovinarke doc. dr. Nataše Podgor-
šek, predavateljice na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v 
Mariboru. Avtorica je v svojem delu umestila slovensko-hrvaške odnose v zgo-
dovinski prostor in čas. V petindvajsetih obširnih poglavjih spoznamo njihov 
razvoj od začetkov do vrhunca leta 1903. To leto obravnava avtorica v skle-
pnem poglavju, kjer natančneje predstavi narodno gibanje leta 1903 in z njim 
simbolično začetek slovensko-hrvaških odnosov v 20. stoletju. 

Kot začetek slovensko-hrvaških stikov označi Podgorškova obdobje pred 
marčno revolucijo, ko so Slovence in Hrvate povezovali predvsem gospodarski 
stiki. Avtorica nato podrobneje predstavi slovensko-hrvaške stike skozi politič-
na, kulturna in gospodarska dogajanja v drugi polovici 19. stoletja in opozori na 
spremembe meddržavnih odnosov skozi čas ter z njimi povezano zgodovinsko 
dogajanje. Nazorno opiše slovensko-hrvaška zbliževanja oziroma razhajanja v 
politični sferi druge polovice 19. in začetka 20. stoletja. 

Avtorica v uvodnem poglavju ugotavlja, da so pobudo za stike s Hrvati na 
slovenski strani sprva dajali pripadniki liberalnih političnih krogov in vzposta-
vljali stike s hrvaško Narodno stranko. Sodelovanje med narodoma se je prvič 
konkretneje okrepilo v obdobju neoabsolutizma, ki ga označi kot "čas kultur-
nih stikov", saj je v obdobju med letoma 1849 in 1859 potekalo predvsem na 
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kulturnem področju in v povezovanju med slovenskimi in hrvaškimi intelektu-
alci, ko se je pojavilo vprašanje o razširitvi jezikovne koncepcije v slovenskem 
prostoru.

Kot ugotavlja Podgorškova, so se slovensko-hrvaški odnosi nadaljevali v 
času ustavne dobe s srečanji na kulturnih prireditvah. Za politične odnose so 
bila pomembna tudi srečanja študentov v Ljubljani in Zagrebu. Avtorica omenja 
tudi močno medsebojno publicistično sodelovanje. Na podlagi člankov kritič-
no oceni, kako se je spreminjal odnos slovenskih političnih frakcij do hrvaških 
političnih strank. Predstavi nam stališče, ki sta ga slovenski politični struji, libe-
ralna in konservativna, oblikovali do hrvaške Stranke prava, ki je med Hrvati 
postajala vedno bolj priljubljena. Kot primer za razvoj odnosov navaja shod 
slovenskih in istrsko-hrvaških državnozborskih poslancev oktobra 1890 v Lju-
bljani, ki je bil nekakšen poskus enotne politične podlage (platforme, op. a.) in 
uresničevanja načela programa Zedinjene Slovenije iz leta 1848. 

Podgorškova se v 12. poglavju knjige dotakne tudi spornih vprašanj glede 
obmejne zadeve Žumberk in objektivno-kritično zapiše "da so se Slovenci bili 
pripravljeni odreči delu slovenskega ozemlja na slovensko-hrvaški meji prav 
zaradi slovenske narodnosti in jezika".1 

Odnose in politične stike med Slovenci in Hrvati avtorica dobro prikaže 
skozi dogajanja v državnem zboru in delovanja slovenskih ter hrvaških poslan-
cev znotraj različnih vlad konec 19. in v začetku 20. stoletja. Spoznamo, da so 
bili hrvaški in slovenski poslanci, kljub včasih različnim političnim nazorom, 
enotni glede narodnostnih vprašanj. Kot ugotavlja Podgorškova, so v glavnem 
sodelovali oziroma delovali v istem poslanskem klubu, vsekakor pa drži dej-
stvo, da so na odnose med slovenskimi in hrvaškimi državnozborskimi poslan-
ci vplivale politične razmere v slovenskih deželah oziroma politični razkol med 
liberalci in konservativci. Tako so bili v 80-ih letih 19. stoletja slovensko-hrvaški 
odnosi omejeni na stike med slovenskimi politiki liberalne strani in hrvaškimi 
pristaši Neodvisne narodne stranke, vendar je v naslednjem desetletju, kot ugo-
tavlja avtorica, prišlo do korenitih sprememb, ki so bile posledica notranjepo-
litičnih sprememb na Slovenskem, kajti v omenjenem obdobju je prevladovala 
Katoliška narodna stranka. 

Avtorica je v znanstveni monografiji opozorila na hrvaško politično Stran-
ko prava in njen odnos do Slovencev, vendar se, kot ugotavlja Podgorškova, iz 
hrvaških izjav in člankov razbere bistveno več samozavesti in realnosti kot pri 
slovenski »mitični« podobi. V 90-ih letih 19. stoletja se je mednarodno gibanje 
krepilo tudi v Istri. Glede omenjenih odnosov ugotavlja, da so bili zaradi spe-

1  Nataša Podgoršek, Slovensko-hrvaška vzajemnost. Zgodovina slovensko-hrvaških političnih odnosov v 
drugi polovici 19. stoletja (1848–1903) (Maribor, 2009), 110.
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cifičnega položaja v Istri manj občutljivi na spore med različnimi nazorskimi 
stališči. Oba naroda sta zaradi bojazni pred Italijani sodelovala v obrambi svo-
jih narodnostnih in političnih pravic. V nadaljevanju so obravnavane še nasle-
dnje teme: delovanje političnega društva Edinost, delavska društva na Duna-
ju in Gradcu ter njihov odnos do narodnostnega vprašanja in politike, prikaz 
povezanosti slovenskega in hrvaškega delavskega gibanja pred ustanovitvijo 
stranke, delovanje jugoslovanske socialnodemokratske stranke in njen odnos 
do narodnostnega vprašanja. Predzadnje poglavje je avtorica namenila naro-
dnemu gibanju leta 1903 na Hrvaškem in prikazu podpore Slovencev pri ome-
njenem gibanju.

V predstavitvi knjige se nisem podrobneje spuščala v vsebinski prikaz posame-

Naslovnica monograf-
ije Nataše Podgoršek
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znih poglavij. Osredotočila sem se na glavne mejnike, ki jih je avtorica doc. dr. 
Nataša Podgoršek izpostavila v svojem obsežnem znanstvenem delu. Lahko 
zapišemo, da smo v slovenskem zgodovinopisju dobili pomembno znanstveno 
delo, ki na izviren način z vidika meddržavnih odnosov obravnava slovensko-
hrvaške stike ob koncu 19. in začetku 20. stoletja. Tematiko slovensko-hrvaških 
političnih odnosov je avtorica temeljito osvetlila na podlagi izredno bogatih 
in raznolikih časopisnih, arhivskih in drugih tiskanih virov, kar daje njenemu 
delu poseben pečat, saj odraža takratno slovensko in hrvaško javno mnenje. 
Knjiga je dragocen pripomoček za študij slovensko-hrvaških odnosov ne le 
zgodovinarjem, ampak vsem tistim, ki se profesionalno ukvarjajo z obmejni-
mi vprašanji oziroma medsosedskimi odnosi. Znanstveno monografijo Sloven-
sko-hrvaška vzajemnost. Zgodovina slovensko-hrvaških političnih odnosov v 
drugi polovici 19. stoletja (1848–1903) lahko brez pomislekov umestimo med 
temeljna dela s področja raziskovanja slovensko-hrvaških odnosov in avtorici 
čestitamo za opravljeno znanstveno delo. Hkrati pa gre pohvala tudi založniku, 
Zgodovinskemu društvu dr. Franca Kovačiča v Mariboru, da je knjigo umestil v 
svojo zbirko. 

Nika Grabeljšek

Univ. dipl. zgodovinarka, podiplomska študentka 
Muzej narodne osvoboditve Maribor

Ulica heroja Tomšiča 5, SI – 2000 Maribor
e-mail: nika.grabeljsek@gmail.com
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Aleš Maver

Religiosi et profani principes
Rimski cesarji od Avgusta do Teodozija  

v latinskem krščanskem zgodovinopisju  
4. in 5. stoletja

 Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru
Zbirka Studia historica Slovenica, 2

Maribor 2009,298 str. 

Monografija mladega mariborskega zgodovinarja Aleša Mavra, ki je izšla kot 
drugi zvezek zbirke Studia historica Slovenica Zgodovinskega društva dr. Fran-
ca Kovačiča v Mariboru, je v slovenski zgodovinski literaturi razmeroma redka 
ptica. V slovenskem prostoru kot prva precej sistematično predstavlja latinske 
krščanske zgodovinarje Laktancija, Rufina in Orozija, ki jim dodaja še najpo-
membnejše zapise o obravnavanih rimskih cesarjih iz Avguštinovega Božjega 
mesta. 

Vendar naj se še pred začetkom predstavitve knjige nekoliko pomudim pri 
njenem naslovu. Avtor se uvršča v vrsto tistih piscev monografij, ki poskušajo 
pozornost javnosti pritegovati tudi z eksotičnim naslovom. Sicer ni mogoče 
reči, da v njegovem primeru ta ni ustrezen, saj kar dobro oriše tematiko mono-
grafije in predvsem zorni kot, pod katerim so rimske vladarje opazovali krščan-
ski zgodovinarji, toda prav tako bi se dalo poiskati ustreznejši slovenski naslov. 
A to samo mimogrede. 

Monografija se v grobem deli na dva dela. V prvem delu zajema obširno 
predstavitev nastanka in razvoja krščanskega zgodovinopisja v antiki, čemur 
sledita kratek oris življenja in dela v razpravo vključenih zgodovinarjev in pre-
tres vprašanja, kako so gledali na cesarja in njegovo vlogo. Drugi – osrednji - del 
je posvečen sprehodu skozi upodobitve izbranih rimskih cesarjev in njihovega 
vladanja od Avgusta do Teodozija. 

Izjemno berljivo uvodno poglavje je doslej verjetno najobširnejši pregle-
dni prikaz prvih stoletij krščanskega zgodovinopisja v slovenskem jeziku. Avtor 
prepričljivo oriše motive, ki so kristjane spodbudili k ukvarjanju z zgodovino, in 
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poglavitne žanre, po katerih so segali ali jih sami razvili. Značilno je, da več pro-
stora nameni motivnim drobcem pri zgodnjih krščanskih piscih, ki so napove-
dovali poznejši razvoj v historiografsko spisje, manj pa klasikom slednjega. Zelo 
na kratko odpravi prehod iz antike v srednji vek, kar pa je glede na naravo in 
namen njegovega besedila razumljivo. Obsežnejša je seveda uvodna predstavi-
tev vseh štirih za razpravo poglavitnih avtorjev, ki jim posveti posebno poglav-
je. V celoti gledano bi bilo moč uvodnemu delu monografije očitati zgolj to, da 
je glede na celotni obseg knjige nekoliko predolg. 

Takega pomisleka vsekakor ne bi mogli izreči ob poglavju, posvečenem 
nekaterim splošnim vprašanjem odnosa kristjanov do cesarja in njegove vloge 
v rimski državi, ki je nujno za razumevanje jedrnega dela monografije. Avtorju 
uspe razviti marsikatero zanimivo in prodorno misel, kajpak pa bi lahko vklju-
čil še bistveno več vidikov, na katere opozarja domala brezbrežna literatura na 
to temo. 

"Sredica" besedila se ukvarja s "pobožnimi" in "brezbožnimi" cesarji v opti-
ki treh latinskih krščanskih zgodovinarjev in Avguština, kakor napoveduje že 
naslov knjige. Pri tem je že kar Cezarjev dedič Avgust deležen precejšnje pozor-
nosti. Maver nazorno prikaže bistveno razliko v dojemanju njegovega lika pri 
obeh zgodovinarjih, ki o njem pišeta. Za Orozija predstavlja njegovo vladanje 
bistveno prelomnico, saj ga dosledno povezuje z za kristjane ključnim dogod-
kom Kristusovega rojstva, medtem ko se Avguštin o njem izrazi precej manj 
laskavo. Naslednja v obravnavo vključena vladarja, Tiberij in Klavdij, tako v 
besedilih krščanskih zgodovinarjev kot v monografiji zavzemata precej manj 
prostora. 

Avtor morda celo preveč pozornosti nato nameni za antično krščansko 
publicistiko sicer pomembnemu vprašanju o številu preganjanj kristjanov in 
o tem, kako bo z njimi v prihodnjem razvoju Cerkve. Z ekskurzom se nekoli-
ko oddalji od osrednje teme svojega pisanja, hkrati pa zelo na hitro odpravi 
nekatere izmed preganjalcev. Kljub temu predstavlja zlasti dobro izpeljana pri-
merjava med Laktancijevim in Orozijevim modelom razlage preganjanj dovolj 
zanimivo branje. 

Tema preganjalcev je dober uvod v naslednje pomembno poglavje o Dio-
klecijanu in njegovih kolegih iz prve tetrarhije. Tu se avtorjevo zanimanje zgosti 
ob nenavadnem Orozijevem odnosu do teh ljudi, ki so v splošni krščanski zave-
sti obveljali za osrednje preganjalske figure. Zgodovinar iz Španije, navdušen 
popisovalec vojaških zmag rimske države, nekako ne more čisto skriti svoje-
ga navdušenja nad njihovo preobrnitvijo poti cesarstva. Čeprav Maver nadalje 
zapiše marsikaj tehtnega o Laktancijevem pogledu na Dioklecijanove reforme, 
bi bil lahko na omenjeni točki še izčrpnejši. 

Podobno velja za eno od osrednjih poglavij monografije, tisto o Konstan-
tinu Velikem, kjer zgodovinar resda uspešno predstavi paleto različnih mnenj 



733

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

v latinski krščanski historiografiji o vladarjem liku in delu, zaradi katere je bila 
njegova podoba na krščanskem Zahodu bistveno manj svetla kot na Vzhodu. 
Toda nekako se zdi, da je izbor vključenih odlomkov preveč arbitraren in da 
avtorju proti koncu poglavja pojema sapa. Gotovo je vključitev besedil o ome-
njenem cesarju iz Hieronimove Kronike pri tej problematiki ustrezna, hkrati pa 
bi si več prostora zaslužila Avguštinov elogij in zlasti Orozijevi zapisi o Konstan-
tinu, ki so predstavljeni zgolj bežno. 

V tem pogledu izčrpnejše je poglavje o Konstantinovih sinovih, ki je, pred-
vsem kar zadeva Orozijev prikaz, postavljeno v nasprotje s tistim o tetrarhih. 
Obširna analiza Rufinovega ne vedno preprostega odnosa do Konstancija II. 
zahteva od Mavra hkrati precej poseganja na področje cerkvene zgodovine. 

Sledita poglavji, posvečeni Julijanu ter Jovijanu in Valentinijanovi dinastiji. 

Naslovnica monogra-
fije Aleša Mavra
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Morda je ob razmislekih o Julijanu najzanimivejše navajanje Avguštinovih na 
trenutke celo naklonjenih sodb o njem, omembe vredna pa je tudi avtorjeva 
sicer zadržana kritičnost do še v sodobnosti živega prepričanja, da bi ta mladi 
cesar dejansko lahko na neki način preobrazil rimsko državo po svojih pred-
stavah. Med člani Valentinijanove dinastije je spričo svoje verske politike in 
katastrofe pri Adrianoplu najbolj v ospredju Valens (ki ga Maver v nasprotju z 
ustaljeno tradicijo imenuje Valent). Kot že pri Konstanciju II. se pokažejo zani-
mive razlike med Rufinovim in Orozijevim ocenjevanjem tega vladarja, četudi 
oba svojo kritiko glede na Konstantinovega sina še stopnjujeta, kar ob njegovi 
usodi pri Adrianoplu seveda ni presenečenje. 

Daleč največ prostora med vsemi cesarji Maver posveti Teodoziju. Zade-
va je razumljiva, če vemo, da so vsi trije upoštevani pisci, ki so o njem pisali, 
v njem videli idealno vladarsko figuro. Precej je tudi področij, zaradi katerih 
se jim je cesar iz Španije moral zdeti zanimiv. Soočal se je z uzurpacijami, se 
sorazmerno uspešno vojskoval in odigral precejšnjo vlogo pri vsaj formalnem 
zatonu poganstva. Ob vsem navedenem avtor uspešno išče nianse v poudarkih, 
ki Rufina, Orozija in Avguština ločijo med seboj. Glavna pozornost pa velja v 
literaturi – tudi slovenski – že precej obdelani bitki pri Frigidu. Spet velja, da je 
razdelek glede na dolžino celotne monografije nemara nesorazmerno dolg, kar 
ne more zmanjšati njegove teže. Mavru se posreči prepričljivo zagovarjati tezo, 
da so opisi bitke namenjeni občinstvu, ki mu je dogodek še živo v spominu, 
zaradi česar se osredotočajo na njeno interpretacijo v luči teologije zgodovine, 
manj ali cello nič pa podrobnostim, ki bi bolj zanimale sodobnega raziskovalca. 
Z opisanim avtor še enkrat več potrdi eno svojih osrednjih podmen o globo-
ki vpetosti antične krščanske historiografije v življenje krščanske skupnosti in 
njenem odgovarjanju na potrebe slednje, kar strnjeno povzame v sklepu. 

Monografijo dopolnjujeta obsežna seznama virov in literature. Posebej 
velja izpostaviti tekoč avtorjev pripovedni slog in izredno bogat jezik, čeprav je 
slednji včasih zanj tudi past in z "baročnostjo" kar nekoliko pretirava. 

Nemara najpomembnejša pridobitev, ki jo bralcem ponujajo Religiosi et 
profani principles, pa je kopica v izvirniku in lepih avtorjevih prevodih citiranih 
odlomkov iz besedil obravnavanih zgodovinarjev. Nenazadnje je treba pohva-
liti še privlačno zunanjo obliko knjigo.

Vse doslej povedano knjižni prvenec Aleša Mavra priporoča ne samo razisko-
valcem antične zgodovine, marveč tudi teologom, cerkvenim zgodovinarjem 
in klasičnim filologom. S svojo nazorno predstavitvijo nekaterih najpomemb-
nejših latinskih krščanskih zgodovinarjev in njihovih spisov je avtor vsekakor 
pripravil besedilo, ki smo ga upravičeno veseli. 



735

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

Tone Ravnikar
 

Dr., docent
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor
e-mail: tone.ravnikar@guest.arnes.si





S
H
S 

tudia
istorica
lovenica
Avtorski izvlečki /
Author’s Abstracts





739

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

UDC 27-9(436) )''12''
Author: DOLINAR France M. 
Ph.D., full professor 
Archdiocesan Archives Ljubljana 
Krekov trg 1, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

Title: THE ESTABLISHMENT OF THE LAVANTINE DIOCESE

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 10 (2010), No. 2–3, pp. 287–300, 36 notes, 3 pictures

Category: 1.02 Review 
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: empire, pontificate, the Archbishopric of Salzburg, the Lavantine diocese, ''property'' diocese

Abstract: In the first part of his article the author analyses the ecclesiastical and political circumstances in the 
empire which rendered the triple function of the Archbishop of Salzburg: as a prince of the ecclesiastical prin-
cipality, a metropolitan of the Bavarian ecclesiastical province and a pastor of the territorially extremely vast 
and demanding Archbishopric of Salzburg. In the second part of the article the author analyses the Charter 
of the Lavantine Diocese of 10 May 1228, by means of which the Lavantine Archbishop was stripped of the 
competence as an ordinary and completely subjected to the Archbishop of Salzburg. The Lavantine bishops 
were in fact vicars general in the entrusted territory, subjected to the Archbishop of Salzburg until the reforms 
by Joseph II entered into force.

UDC 27-772''18''
Author: ŠKAFAR Vinko 
Ph.D., associated professor (ret.)
University of Ljubljana, Faculty of Theology – Maribor Unit   
Slovenska ulica 17, SI – 2000 Maribor, Slovenia

Title: THE PASTORAL ASPECTS OF TRANSFERRING THE SEAT OF THE DIOCESE

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 10 (2010), No. 2–3, pp. 301–314,, 28 notes, 1 picture

Category: 1.02 Review
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Anton Martin Slomšek, St. Andraž, Maribor, pastoral aspects of the transfer 

Abstract: This treatise attempts to present the pastoral aspects of transferring the seat of the diocese from St. 
Andraž in the Labotska dolina Valley to Maribor. The first part describes the pastoral state of affairs before the 
seat of the diocese was transferred to Maribor, stating that the borders of the dioceses defined by Joseph II did 
not resolve the problem of Slovenes in Styria, between the Drava River and the Mur River, since they remained 
in the German Diocese Graz-Seckau. The second part stresses some of the pastoral consequences brought 
about by the transferral of the diocese seat. Therefore Anton Martin Slomšek is rightfully named ''the Shepherd 
of the Future'' (Alojz Rebula). 
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UDC 930.85(497.4)"18" 
27-7(497.4)"18"

Author: GRANDA Stane 
Ph.D., full professor, research adviser
Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts 
Milko Kos Institut of History 
Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia 

Title: ANTON MARTIN SLOMŠEK: BETWEEN LOYALTY TO NATION AND TO THE CHURCH

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 10 (2010), No. 2–3, pp. 315–340, 20 notes, 2 pictures

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Lavantine diocese, Slomšek, Maribor, Seckau diocese, language/national problems, pastoral, Slo-
venehood

Abstract: The transfer of the seat of the diocese from Št. Andraž in Carinthia to Maribor in Styria formed part 
of major changes in the Church that had begun with Joseph II. These show the importance of language and 
nationality that rested on this transfer, an importance which, however, is still denied, in particular when it 
comes to Slovenians, by a large part of historiography. Besides the language/national background, the final 
disentanglement of these ideas will also have to include some administrative/judicial background, as was 
already pointed out by Sergij Vilfan. In the future, more attention must be paid to the amalgamation with 
the Slovenian part of the Graz-Seckau diocese and to pastoral problems. Slomšek was first and foremost a 
Slovenian priest and bishop. Particularly because of the former, he was also a national-cultural worker. For 
this reason, he cannot be considered outside the political context; however, the hierarchy of his values must 
nevertheless be clear and unequivocal. For Slomšek, Slovenehood was an integral part of Slovene Catholicism, 
which he understood as a profound and sincere religion on the basis of a cultivated mother tongue, as well as 
self-confident and educated believers.  

UDC  323.2(497.4)"18"
Author: CVIRN Janez 
Ph.D., full professor
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of History 
Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia    
 
Title: ''THIS CAN’T GO ON FOREVER; AND WHEN THE TIME COMES, WE WILL DO OUR JOB.''
Subtitle: The economic and political situation in Slovenia in the era of neo-absolutism

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 10 (2010), No. 2–3, pp. 341–356, 57 notes

Category: 1.01 Original scientific paper 
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: neo-absolutism, Austria, economy, politics.

Abstract: The neo-absolutist regime tried to stabilize the internal political situation with a combination of 
political repression and well-considered reform measures. It paid considerable attention to economic mod-
ernization, which promised to bring general prosperity to the citizens. However, its measures (abandoning 
protectionism, agrarian reform, investment in railway infrastructure) were beneficial only to a small propor-
tion of the economically active population. The regime tried to raise economic optimism; however, time and 
again the economic situation failed to improve. Reports about the (political) disposition of people, which 
were carefully prepared by the district and municipal offices, show the unfavorable economic and social situ-
ation as the main generator of people’s discontent with the regime. It is interesting that none of the reports 
mentions national tensions.
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UDC 94(497.12-18) ''18''
Author: HOZJAN Andrej
Ph.D., assistant professor
University of Maribor, Faculty of Arts, Department of History 
Koroška 160, SI – 2000 Maribor, Slovenia   

Title: MARIBOR IN THE FIRST TWO DECADES AFTER ACQUIRING A DIOCESE

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 10 (2010), No. 2–3, pp. 357–398, 82 notes, 3 tables , 1 picture

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: the history of the cities, 19th century, Maribor, Celje; Ptuj, inhabitants of the cities

Abstract: In the treatise the author first deals with the overview of the major important indexes of the devel-
opment in Maribor in the period between 1859 (the transfer of the seat of the Lavantine diocese) and the 
beginning of the 1880s. He concludes that the city made progress in all respects. The author, however, does 
not discuss the then cultural, interethnic and language issues, nor the local politics. He examines the influence 
which the transfer of the diocese seat had on the development of the city from different viewpoints. The trea-
tise furthermore compares Maribor with other bigger Lower Styria cities, Celje and Ptuj.

UDC 27-772(497.12Maribor) )"1862/1922"
Author: AMBROŽIČ Matjaž
Ph.D., assistant professor, scientific fellow
University of Ljubljana, Faculty of Theology
Poljanska cesta 4, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

Title: THE LAVANTINE DIOCESE IN THE TIMES OF SLOMŠEK’S SUCCESSORS (1862–1922)

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 10 (2010), No. 2–3, pp. 399–428, 30 notes, 1 table, 2 pictures

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Dr. Jakob Maksimilijan Stepišnik, Dr. Mihael Napotnik, Lavantine diocese (Maribor), Lavantine Ca-
thedral chapter, monks, religious societies

Abstract: Because the seat of the diocese, the chapter and the newly founded theology were transferred to 
Maribor, it became the intellectual centre for the Styria Slovenes. The prince bishops Stepišnik and Napotnik 
improved the efforts of their predecessor in the field of upbringing and education for the future Lavantine 
priests. Napotnik decided on a religious programme for the organisation. During the five diocesan synods in 
1896, 1900, 1903, 1906 and 1911 the influence of modern life and thought as well as theological currents on 
the forms of religious life was discussed. The age of Napotnik was marked by the erection of new churches and 
the enlargement as well as embellishment of the old churches. The religious societies and fraternities came to 
life again. The orders promoted and spread their activities. 
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UDC 27-772(497.1)
Author: GRIESSER PEČAR Tamara                                                             
Ph.D., assistant professor 
Zuckerkandlgasse 38–44/2, A – 1190 Vienna, Austria 

Title: LAVANTINE DIOCESE IN THE NEW YUGOSLAVIA

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 10 (2010), No. 2–3, pp. 429–462, 38 notes, 5 pictures

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Maribor Lavantine diocese, Anton Slomšek, Dr. Ivan Jožef Tomažič, Dr. Maksimilijan Držečnik, Dr. 
Franc Kramberger, Dr. Vekoslav Grmič, Jožef Smej, Anton Vovk, Dr. Joež Mirt, Dr. Franc Cukala, Ivan Jerič, 
Apostolic Administration Prekmurje, Razkrižje, Dr. Franjo Kuharić, Theological Faculty – the Maribor Depart-
ment, Slomšek Seminary School, consents, lessons in religion, criminal procedures, administrative measures, 
''power of the people'', pastoral letter, Religious Committee, CMD (Cyril Method Society), Ptujska gora, Martin 
Gorogranc, confirmation, Hrastnik, Mitja Ribičič, Boris Kocijančič, Stane Kolman

Abstract: In 1964 the Holy See renamed the Lavantine diocese as the Maribor Lavantine diocese; the borders of 
the diocese corresponded to the borders of the state, except where the diocese was bordering on the Zagreb 
Archbishopric. After the foundation of the Ljubljana Metropolis, the Maribor diocese was incorporated in it. 
In this period there were three ordinaries: Dr. Ivan Jožef Tomažič, Dr. Maksimilijan Držečnik and Dr. ere ap-
pointed. The power of the people thwarted or restricted the services of the Church, abolished the charitable 
and pedagogical service, staged numerous criminal procedures, administrative penalties were imposed on 
many priests and monks, even on the bishop of Maribor.  

UDC 27-772(497.4-18)(091)
Author: KOLAR Bogdan 
Ph.D., full professor 
University of Ljubljana, Faculty of Theology, 
Poljanska 4, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

Title: THE MARIBOR LAVANTINE DIOCESE IN THE INDEPENDENT SLOVENIA – THE MOTHER OF 
NEW CHURCHES

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 10 (2010), No. 2–3, pp.463–488 , 56 notes, 5  pictures

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Slovenia, metropolis, Maribor diocese, Celje diocese, Murska Sobota dioces

Abstract: This article presents the most important historical moments in which the diocese seat in Maribor ap-
peared as an important ecclesiastical centre. In the past there were several attempts to found another diocese 
in this part of the Slovenian territory but they all failed. As a result of the great political changes in the 19th and 
the 20th century experienced by the Slovenian ethnic territory, the borders of the diocese were defined over 
a longer period of time. Afterwards the Maribor diocese became such an important ecclesiastical institution 
that two new dioceses sprung up on its territory. The year 2006 was crucial for the Maribor Lavantine diocese. 
As the new ecclesiastical units were founded, Maribor became the seat of the metropolis and the metropolitan 
himself became the centre of the ecclesiastical province.
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UDC 27-1''18''
Author: LAH Avguštin 
Ph.D., assistant professor
University of Ljubljana, Faculty of Theology, 
Poljanska 4, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

Title: THEOLOGICAL TENDENCIES IN THE TIMES OF SLOMŠEK 

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 10 (2010), No. 2–3, pp. 489–506, 41 notes

Category: 1.02 Review
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: theological currents, ultramontanism, rationalism, Tübingen School, faith and reason, Christian 
religion

Abstract: The treatise provides some aspects of the versatile and innovative events in the 19th century, which 
constantly addressed new challenges and questions to the Church and theology. These challenges demanded 
theological reflection and practical decisions, yet the Church delivered both with delay. The theological cur-
rents of that time were theoretical by nature and encompassed questions on faith and reason, on the hu-
man caught between immanence and transcendence, on the origin and basics of the Christian religion and 
spirituality. Other ecclesiastical practical currents defined the physiognomy of the Church and the status of its 
services as well as the relations between the Church and the world. The most promising currents were those 
related to the Tübingen School. It probably influenced Slomšek as well.

UDC 1(4)''18''
Author: ROZMAN PEVEC Mateja 
Ph.,D., assistant
University of Ljubljana, Faculty of Theology – Maribor Unit   
Poljanska 4, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

Title: PHILOSOPHICAL CURRENTS (IDEAS) IN THE TIMES OF SLOMŠEK 

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 10 (2010), No. 2–3, pp. 507–518, 26 notes

Category: 1.02 Review
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: philosophy, modern age, rationalism, enlightenment, Scholastics, Neo-Scholastics

Abstract: The history of a nation does not include only facts or sequences of events created by great men, but 
also a wider scope, referred to as spiritual landscape. The important events in the world are followed by the im-
portant events inside of the human mind. The philosophical reflection follows events but philosophy as such 
prepares as well as forecasts the great changes. In this treatise the philosophical currents in Slomšek’s period 
are dealt with. The outline of certain general characteristics of philosophy pertaining to modern times will 
be followed by an insight into the period between Scholastics and Neo-Scholastics on the Slovene territory.
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UDC 27-46
Author: BENEDIK Metod                      
Ph.D., full professor 
University of Ljubljana, Faculty of Theology, 
Poljanska 4, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia 
 
Title: ANTON MARTIN SLOMŠEK: PASTORAL LETTERS 

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 10 (2010), No. 2–3, pp. 519–530, 11 notes

Category: 1.02 Review
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: pastoral letter, fast, encouragement, anniversary.

Abstract: In the period when Anton Martin Slomšek was head of the Lavantine diocese, the practice based on 
the bishop’s pastoral letters was gradually introduced. The predecessors of Slomšek prepared pastoral letters 
on special occasions. His contemporary in Ljubljana, A. Wolf (1824–1859) published seven letters on different 
occasions and nine letters to accompany the fasting period. The writing of these letters belonged to Slomšek’s 
regular activities: for every year of his service as a bishop he wrote a pastoral letter for the fasting period and 
on top of that he also wrote twenty pastoral letters on different ecclesiastical or national-political occasions.

UDC 272-9(091)
Author: BAHOVEC Igor 
Ph.D., assistant professor, scientific fellow
University of Ljubljana, Faculty of Theology, 
Poljanska 4, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia 

Title: CIVIL AND ECCLESIASTICAL ASSOCIATIONS FROM THE TIME OF SLOMŠEK TO THE PRESENT

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 10 (2010), No. 2–3, pp. 531–550, 38 notes, 2 tables, 1 picture

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: intermediary institutions, civil associations, religious brotherhoods, Slomšek, Hermagoras society, 
brotherhood of Saints Cyril and Methodius, Sunday Schools 

Abstract: The paper discusses civil and ecclesiastical associations in the intermediary social sphere in Slove-
nia from the mid-19th century until today. We first look at the circumstances that led to the transition last-
ing several decades from pre-modern to modern forms of associations. In the central part we analyse Bishop 
Slomšek’s activities in the intermediary sphere which found an expression in Sunday schools, the Hermagoras 
Society, the Brotherhood of Saints Cyril and Methodius, reading  societies  etc. We are interested in the reasons 
for and goals of such extensive and successful work. We show the remarkable expansion of civil and ecclesi-
astical voluntary associational life at the end of the 19th and in the 20th centuries until its mass suspension 
during the occupation and Communism. The brief analysis of the current situation is concluded with a thesis 
about the unfinished transition of the Slovenian civil sphere.
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UDC 726(497.4) ''1859/2006''
Author: LAZARINI Franci                                                         
 B.A. in Art History, junior researcher 
Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts 
France Stele Institute of Art History 
Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia 

Title: THE CHURCH ARCHITECTURE IN THE MARIBOR LAVANTINE DIOCESE
THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH AND THE TWENTIETH CENTURY

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 10 (2010), No. 2–3, pp. 551–572, 61 notes, 11 pictures

Category: 1.02 Review
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: architecture, church building, Maribor Lavantine diocese, 19th century, 20th century, Anton Martin 
Slomšek, Mihael Napotnik, historicism, modern architecture, Hans Pascher, Jože Plečnik, the Plečnik School, 
Ciril Zazula, Vatican Council II.

Abstract: The paper presents the overview of the church architecture on the territory of the Maribor Lavantine 
diocese from the transfer of the diocese seat in Maribor (1859) to the reorganisation of the borders of the 
diocese on the Slovene territory (2006), stressing the main stylistic trends, architects and monuments. The 
sacral buildings of the mentioned period are fairly diversified, but the 150 year long period can nevertheless 
be divided into three shorter periods: the period leading up to the First World War, the prevailing trend being 
historicism, the period between the wars, the typical characteristic of this period are the beginnings of the 
modern architecture, especially in relation to the Plečnik School, and the period after the Second World War, 
when the clauses of the Vatican Council II significantly influenced the concept of the new sacral buildings.

UDC 730.034.7(497.4Maribor)
726:27-526.2(497.4Maribor)(091)

Author: VIDMAR Polona 
Ph.D., assistant professor
University of Maribor, Faculty Of Arts, Department of History of Arts 
Koroška 160, SI – 2000 Maribor, Slovenia

Title: THE BAROQUE ALTARS IN THE CATHEDRAL OF MARIBOR ON 4 SEPTEMBER 1859 
– AN ATTEMPT AT A RECONSTRUCTION

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 10 (2010), No. 2–3, pp. 573–608, 90 notes,  10 pictures

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: the Cathedral of Maribor, church fittings, baroque sculptures, baroque painting, Joseph Holzinger, 
Franz Christoph Reiss, Hans Adam Weissenkircher, Georg Abraham Peuchl

Abstract: This article deals with the baroque altars in the St. John the Baptist Parish Church and Cathedral 
in the city of Maribor. When the diocese seat was transferred from St. Andraž to Maribor in 1859 there were 
thirteen altars in the church but their number was reduced to three before 1904 due to the conservation issues 
raised by the Central Committee for Research and Preservation of Cultural and Historical Monuments and 
due to the wishes of the people of Maribor. The article deals with the baroque altars and parts of altars which 
could be identified in other churches and in the Maribor Regional Museum on the basis of written sources, 
photographs and citations in literature. The sculptors and painters, participating in the making of the altars as 
well as their contractors are also mentioned.
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UDC 811.163.6'282(497.4-18)''18''
Author: ZORKO Zinka 
Ph.D., academician, professor emeritus of University of Maribor
University of Maribor, Faculty Of Arts 
Koroška 160, SI – 2000 Maribor, Slovenia

Title: DIALECTICAL EXPRESSIONS IN THE WORKS BY ANTON MARTIN SLOMŠEK
(TRI PRIDIGE O JEZIKU – THREE SERMONS ON LANGUAGE)

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 10 (2010), No. 2–3, pp. 609–622, 4 notes, 1 picture

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Middle Styria dialect, religious speech, dialectical expressions in sermons

Abstract: The treatise presents the phonological and morphological features of the Middle Styria Ponikva dia-
lect and the phonemic, morphological, syntactical, even textual traits of the dialectic expressions in the work 
by Slomšek Tri pridige o jeziku (Three Sermons on Language).

UDC 811.163.6''18'':27.46
Author: OREL Irena 
Ph.D., associated professor
University of Ljubljana, Faculty of Arts 
Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia  

Title: THE STYLE AND WORD FORMATION OF PASTORAL LETTERS BY SLOMŠEK

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 10 (2010), No. 2–3, pp. 623–646, 16 notes

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Anton Martin Slomšek, the history of the Slovene language, historical word formation, historical 
text linguistics, stylistics, pastoral letters 

Abstract: The article analyses rather specific texts from the stylistic and lexical point of view. The material 
involves 36 thematically diversified pastoral letters that Slomšek as a bishop intended for the believers and 
clergy. He started writing letters as he became bishop in 1846 and wrote them until he died in 1862. The article 
presents the typical rhetorical elements of the author’s style, the word formation and syntactical features for 
establishing a link between the text and the reader (greetings, addresses, conclusions and cohesive devices), 
for expressing pedagogic-educational content, (inter-textual) persuasion and argumentation, for rhetorical 
sophistication (antithesis, accumulation, parallelism, etc.) as well as a relevant choice of dialectical or standard 
words, synonymy, expressiveness, metaphors and metonymies, also peculiarities of the word formation. 
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UDC 811.163.6'373:27-528''18''
Author: LEGAN RAVNIKAR Andreja 
Ph.D., research fellow, assistant professor
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Title: SLOMŠEK’S LITURGICAL TERMINOLOGY

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 10 (2010), No. 2–3, pp. 647–666, 31 notes

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: historical terminology, Anton Martin Slomšek, a uniform new Slovene standard language, liturgical 
terminology, an exchange and consolidation of the liturgical terms.

Abstract: The first half of the 19th century was marked by the process of forming a unified new Slovene stan-
dard language. The changes affected all the levels of language, even the lexical level of terminological ex-
pressions. The comparative linguistic analysis of the selected Slomšek catechisms and sermons reveals the 
dynamic process of exchange and unification of discerning liturgical terms from the central (Carniolan) stan-
dard language and those from the Eastern Styrian standard variations. In the decisive moment Slomšek could 
surpass the local linguistic barriers and recognise the precedence of the Central Slovene standard language, 
since he was aware of the role that the consolidation of the standard language had in uniting a nation. He set 
a good example by participating in the modernisation of the oldest Christian terminology. He helped to cre-
ate a uniform standard language which would be rich, understandable and at the same time acceptable for all 
Slovene people. 

UDC 811.163.6'36''18''
Author: JESENŠEK Marko 
Ph.D., full professor 
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GEBORNE

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 10 (2010), No. 2–3, pp. 667–682,  25 notes

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Slomšek’s grammar, Metelko’s grammar, Murko’s grammar and dictionary, teaching Slovene in the 
19th century, Fran Kosar

Abstract: Anton Martin Slomšek taught Slovene to the students of theology from the Lavantine and Klagenfurt 
diocese as well as to Slovene and German lawyers and public servants. Besides readers and grammar books 
of other authors, his teaching materials included a grammar book that he himself compiled (Inbegriff der 
slowenischen Sprache für Ingeborne). The grammar comprises a short introduction, three parts, an adden-
dum on three pages and a test in Slovene on a separately paginated set of five pages for three difficulty levels.  
The main three parts deal with phonology (with an added list of word-formational suffixes), morphology and 
syntax. The addendum is a short overview of orthographic rules and the aural realization of the spoken or read 
(phonological) side of Slovene. 
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Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Anton Martin Slomšek, Drobtinice, Slomšekove Drobtinice, almanac, journalism in the 19th cen-
tury. 

Abstract: The article focuses on the almanac Drobtinice. There is still research to be made on the subject. The 
almanac was founded by Anton Martin Slomšek. In the article the subject matter and the topics, encompass-
ing the cultural and political events, as well as the editorial politics of the almanac are examined. Attention 
is also dedicated to the linguistic development in the chosen years of publishing 1846–1869, to the linguis-
tic uniformity of articles in different years, to the pursuit of current aspirations coinciding with the linguistic 
turning point in the middle of the 19th century and to the development of the special linguistic and stylistic 
characteristics. 
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Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 10 (2010), No. 2–3, pp. 707–716, 56 notes, 2 pictures

Category: 1.02 Review
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Amalie Schneeweiss-Joachim (1838–1899), famous opera and concert singer, Maribor 

Abstract: Among the most prominent individuals, born in Maribor, belongs the former famous opera and con-
cert mezzo-soprano, alto and contralto singer Amalie Schneeweiss, alias – Joachim (born 10 May 1838 in 
Maribor). The data are recorded in the birth and parish register in the Regional Museum of Maribor. She was 
married to the famous violin virtuoso, pedagogue and composer Joseph Joachim – a Hungarian Jew by birth 
(born in 1831 in Kitsee in Burgenland, died in 1907 in Berlin) They were both befriended with Johannes 
Brahms, Clara Schumann and many other musical artists. Amalie was famous for being the best interpreter of 
the solos composed by Schubert, Schumann and Brahms. 
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Uredniška navodila avtorjem
1. Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca (SHS) je znans tve na pe rio dič na pub li-

ka ci ja, ki jo iz da ja Zgo do vin sko društvo dr. Fran ca Ko va či ča, Ko roš ka 
ce sta 160, Ma ri bor. Re vi ja ob jav lja član ke s po droč ja zgo do vi ne in os ta-
lih hu ma ni stič nih in druž bo slov nih ved, ki me ji jo na zgo do vin sko zna-
nost.

2. Re vi ja Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca iz ha ja v treh šte vil kah let no. V dveh 
šte vil kah ob jav lja pris pev ke v slo ven skem je zi ku – s pov zet kom (sum-
mary) v an gleš kem, nemš kem, ita li jan skem, fran co skem ali ru skem 
je zi ku in iz vleč kom (ab stract) v an gleš kem je zi ku. Ena šte vil ka je tu je-
je zič na in je na me nje na ob ja vam pris pev kov do ma čih in tu jih av tor jev 
v enem od sve tov nih je zi kov – s pov zet kom (sum mary) v slo ven skem 
je zi ku in iz vleč kom (ab stract) v slo ven skem je zi ku.

3. Pris pe vek, od dan ali po slan ured niš tvu, lah ko ob se ga do 30 eno-
stran sko tip ka nih stra ni s po 30 vr sti ca mi na stran (52.750 zna-
kov). Pris pe vek mora biti od dan na di ske ti (pra vi lo ma z ure je val ni kom 
Word for Win dows) in v iz ti ska ni ob li ki. Sli kov ni ma te rial v ob li ki 
la ser ske ko pi je ali v elek tron ski ob li ki (PDF ali TIF for mat) mora biti 
oprem ljen s pod na pi som in na ved bo vira.

4. Av tor mora na ve sti na sled nje po dat ke: ime in prii mek, aka dem ski 
na slov, de lov no me sto, us ta no vo za po sli tve, njen na slov in mo re bit ni 
na slov elek tron ske po šte (e-mail).

5. Od da ni pris pe vek mora biti oprem ljen: s pov zet kom (30-45 vr stic), 
iz vleč kom (6-10 vr stic) in ključ ni mi be se da mi. 

 Iz vle ček mora biti ra zum ljiv sam po sebi brez bra nja ce lot ne ga be se di-
la član ka. Pri pi sa nju se upo rab lja jo celi stav ki, izo gi ba ti se je tre ba slab-
še zna nim kra ti cam in okraj ša vam. Iz vle ček mora vse bo va ti av tor jev 
pri mar ni na men ozi ro ma do seg član ka, raz log, za kaj je bil na pi san, ter 
opis teh ni ke ra zi sko val ne ga pri sto pa (os nov na me to do loš ka na če la).

 Ključ ne be se de mo ra jo odra ža ti vse bi no pris pev ka in biti pri mer ne za 
kla si fi ka ci jo (UDK).

 Pov ze tek mora pred sta vi ti na men pris pev ka, glav ne zna čil no sti in 
me to do lo gi jo ra zi sko val ne ga dela ter naj po mem bnej še re zul ta te in 
skle pe. 

6. Be se di lo pris pev ka mora biti pre gled no in ra zum lji vo struk tu ri ra-
no (na slo vi po gla vij, pod po gla vij), tako da je mo go če raz bra ti na men, 
me to do dela, re zul ta te in skle pe.
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7. Opom be mo ra jo biti pi sa ne enot no kot sprot ne opom be pod čr to. 
So vse bin ske (av tor jev ko men tar) in bib lio graf ske (na ved ba vira, upo-
rab lje ne – ci ti ra ne li te ra tu re). 

 Bib lio graf ska opom ba mora ob prvi na ved bi vse bo va ti ce lo ten 
na slov oz. na ha ja liš če: ime in prii mek av tor ja, na slov dela (ko gre za 
ob ja vo v re vi ji ali zbor ni ku na slov le-tega), kraj in leto izi da, stra ni 
(pri mer – mo no gra fi ja: Jo že Mli na rič, Stu de niš ki do mi ni kan ski sa mo-
stan : ok. 1245–1782 (Ce lje, 2005), str. …; pri mer – re vi ja: Dar ko Friš, 
"Ba no vin ska kon fe ren ca Ju go slo van ske na cio nal ne stran ke leta 1937 v 
Ljub lja ni", Zgo do vin ski ča so pis 59, št. 1–2 (2005): str. …; pri mer – ča snik: 
(av tor), "Vo li tve v ma ri bor ski mest ni za stop", Slo ven ski gos po dar, 27. 
no vem ber 1873, št. 48, str. …; pri mer – zbornik: Va si lij Me lik, "Vpra ša nje 
re gij v na ši pre te klo sti", v: Re gio nal ni vi di ki slo ven ske zgo do vi ne : zbor-
nik re fe ra tov XXXI. zbo ro va nja slo ven skih zgo do vi nar jev, ur. Peter [tih 
in Bojan Bal ko vec (Ljub lja na, 2004), str. …), nato pa se upo rab lja smi sel-
na okraj ša va (da lje: Mli na rič, Stu de niš ki do mi ni kan ski sa mo stan, str. …).

 Pri na va ja nju ar hiv skih vi rov je tre ba na ve sti: ar hiv (ob prvi na ved bi 
ce lot no ime, v pri me ru, da ga upo rab lja mo več krat, je tre ba na ve sti 
okraj ša vo v ok le pa ju), ime fon da ali zbir ke (sig na tu ro, če jo ima), šte vil-
ko fas ci kla (škat le) in ar hiv ske eno te ter na slov na va ja ne ga do ku men ta 
(pri mer: Po kra jin ski ar hiv Ma ri bor (PAM), fond Pa vel Tur ner, škat la 
7, pi smo Da vo ri na Tr ste nja ka Pa vlu Tur ner ju iz Sta re ga Trga, 7. ju ni ja 
1889.)

8. Pris pev ki so re cen zi ra ni; re cen zi je so ano nim ne. Na os no vi po zi tiv ne-
ga mne nja re cen zen tov je čla nek uvrš čen v ob ja vo.

9. Za znans tve no vse bi no pris pev ka in toč nost po dat kov od go var ja 
av tor.

10. Ured niš tvo pre je te pris pev ke lek to ri ra, av tor lek tu ro pre gle da in jo 
av to ri zi ra. Ured niš tvo po sre du je av tor ju prvo ko rek tu ro pris pev ka, 
ki jo mora vr ni ti ured niš tvo v roku treh dni; šir je nje ob se ga be se di la ob 
ko rek tu rah ni do vo lje no. Pri ko rek tu rah je tre ba upo rab lja ti ko rek tur na 
zna me nja, na ve de na v Slo ven ski pra vo pis (1962), Slo ven ski pra vo pis 1. 
Pra vi la (1990). Dru go ko rek tu ro opra vi ured niš tvo.

11. Do dat na po ja sni la lah ko av tor ji do bi jo na ured niš tvu.

Ured niš tvo SHS
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Editor’s Instructions to Authors
1. Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca (SHS) is a pe rio di cal scien ti fic pub li ca tion 

pub lis hed by the Hi sto ri cal as so cia tion of Franc Ko va čič Ph D, Ko roš-
ka ce sta 160, Ma ri bor. The pub li ca tion pub lis hes hi sto ri cal ar tic les and 
ot her hu ma ni stic and so cio lo gi cal ar tic les that ad join hi sto ri cal scien ce. 

2. Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca is is sued in three vo lu mes a year. The first 
two vo lu mes pub lish ar tic les in Slo ve ne lan gua ge – with sum ma ries in 
En glish, Ger man, Ita lian, French or Rus sian lan gua ge and ab stracts in 
En glish. The third vo lu me is a fo reign lan gua ge vo lu me, which is in ten ded 
for pub lis hing ar tic les writ ten by lo cal and fo reign aut hors in one of the 
world lan gua ges – with sum ma ries and ab stracts in Slo ve ne lan gua ge. 

3. An ar tic le, de li ve red or sent to the edi to rial board, can com pri se of at 
most 30 one-si ded typed pa ges with 30 li nes per page (52,750 
print signs). It has to be de li ve red on a com pu ter di sket te (edi ted in 
Word for Win dows) and in a prin ted form. Ima ge ma te rial in the form 
of a la ser print or in elec tron form (PDF or TIF for mat) must be equip-
ped with sub tit les and the sour ce quo ta tion. 

4. The aut hor must sub mit fol lo wing data: name and sur na me, aca de mic 
tit le, oc cu pa tion, in sti tu tion of oc cu pa tion, its ad dress and e-mail. 

5. De li ve red ar tic le must be equip ped with: a sum mary (30-45 li nes), an 
ab stract (6-10 li nes) and key words.

 Sum mary must be un der stan dab le by it self, wit hout rea ding the ar tic-
le as a who le. In wri ting who le sen ten ces must be used, less known 
ab bre via tions and shor te nings should be avoi ded. Sum mary must con-
tain the aut hor’s pri mary goal and the pur po se of the ar tic le, the rea son 
why it was writ ten and the des crip tion of re search tech ni ques  (pri mary 
met ho do lo gi cal prin ci ples).

 Key words must ref lect the con tent of the ar tic le and must be ade qua-
te to clas si fi ca tion (UDK).

 The ab stract must pre sent the pur po se of the ar tic le, its main cha-
rac te ri stics and the met ho do logy of re search work as well as the most 
sig ni fi cant re sults and conc lu sions. 



6. The text of the ar tic le must be clear and in tel li gibly struc tu red (chap-
ter tit les, sub-chap ters) for the pur po se of clear re cog ni tion of ar tic le’s 
aim, work met hods, re sults and conc lu sions. 

7. No tes must be uni quely for med as foot no tes, which can be con tex tual 
(aut hor’s com ment) and bib lio grap hi cal (sour ce quo ta tion, quo ted li te-
ra tu re).

 On first quo ta tion, a bib lio grap hi cal foot no te must con tain an en ti-
re tit le or lo ca tion: aut hor’s name and sur na me, tit le (re view or mis cel-
lany tit le when pub lis hed in it), pla ce and date of is sue, pa ges (exam ple 
– mo no graph: Jo že Mli na rič, Stu de niš ki do mi ni kan ski sa mo stan: ok. 
1245–1782 (Ce lje, 2005), p…; exam ple – re view: Dar ko Friš, "Ba no-
vin ska kon fe ren ca Ju go slo van ske na cio nal ne stran ke leta 1937 v Ljub-
lja ni", Zgo do vin ski ča so pis 59, No. 1–2 (2005): p. …; exam ple – pa per: 
(aut hor), "Vo li tve v ma ri bor ski mest ni za stop", Slo ven ski gos po dar, 27. 
no vem ber 1873, No. 48, p. …; pri mer – mis cel lany: Va si lij Me lik, "Vpra-
ša nje re gij v na ši pre te klo sti", in: Re gio nal ni vi di ki slo ven ske zgo do vi ne: 
zbor nik re fe ra tov XXXI. zbo ro va nja slo ven skih zgo do vi nar jev, ed. Peter 
[tih and Bojan Bal ko vec (Ljub lja na, 2004), p. …). On fol lo wing quo ta-
tions lo gi cal shor te nings are used (Mli na rič, Stu de niš ki do mi ni kan ski 
sa mo stan, p. …).

 Whi le quo ting arc hi val sour ces, the arc hi ve must be sta ted: arc hi ve 
(who le name on first quo ta tion, on fol lo wing quo ta tions use a shor te-
ning in brac kets), name of fond or col lec tion (sig na tu re, if gi ven), num-
ber of fas cic le (box) and arc hi val unit, ad dress of quo ted do cu ment 
(exam ple: Po kra jin ski ar hiv Ma ri bor (PAM), fond Pa vel Tur ner, box 7, 
let ter Da vo ri na Tr ste nja ka to Pa vel Tur ner from Sta ri Trg, 7. June 1889.)

8. Ar tic les are re vie wed; re views are anony mous. An ar tic le is pla ced for 
pub lis hing on the ba sis of re vie wer’s po si ti ve view. 

9. Aut hor is res pon sib le for ar tic le’s scien ti fic con tent and ac cu racy of 
data. 

10. The edi to rial board ar ran ges the lec tu res hip, which is re vie wed and 
aut ho ri zed by the aut hor. Edi to rial board sends the first cor rec tion 
to the aut hor, who has to re turn it in three days; en lar ge ment of text whi le 
cor rec ting is not per mit ted. Whi le cor rec ting cor rec ti ve signs, as sta ted in 
the ort ho graphy, must be used. The edi to rial board per forms the se cond 
cor rec tion.  

11. Ad di tio nal ex pla na tions are avai lab le at the edi to rial board.

Ed to rial board of SHS
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