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V globoki hvaleænosti
do starπev,
do svoje druæine,
do vseh, ki so mi omogoËili πtudij,
do vseh, ki so me podpirali pri znanstvenem in strokovnem delu,
do vseh, ki so bogatili moje vedenje s svojimi nasveti,
do vseh, ki so mi ves Ëas razumevajoËe stali ob strani
in do vseh, ki so pomagali tej knjigi k izidu.

France M. Dolinar
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eto 2007 bo v letopisu ljubljanske nadπkofije zapisano z zlatimi Ërkami.
V nedeljo 13. maja je mnoæica vernikov z nadπkofom Uranom na Ëelu
slovesno obhajala tristoletnico posvetitve stolne cerkve. V torek 19. juni-
ja je vodstvo Narodne galerije pred πtevilnim obËinstvom odprlo razsta-
vo Upodobitve ljubljanskih πkofov, ki prviË v zgodovini na enem mestu
daje na ogled podobe pastirjev, ki se sicer nahajajo v razliËnih muzejih,
cerkvah ali privatnih zbirkah. V soboto 1. septembra se je nadπkofija ob
navzoËnosti slovenskih πkofov spomnila stoletnice kronanja Marije Po-
magaj z Brezij. KonËno v tem letu prihaja na slovenski knjiæni trg dolgo
priËakovano delo dr. Franceta M. Dolinarja ≈Æivljenjepisi ljubljanskih
πkofov«. PrviË v zgodovini so pastirji ljubljanske Cerkve predstavljeni v
eni knjigi. S tem je izpolnjena vrzel v naπem zgodovinopisju, za kar dol-
gujemo veliko hvaleænost dr. Dolinarju.

Ljubljanski πkofje namreË zasluæijo naπo pozornost in so vredni naπega
spomina. Tu je vrsta ljudi, ki je navzoËa v naπem prostoru neprekinjeno
od leta 1463, ko je bil imenovan prvi ljubljanski πkof, in je odigrala po-
membno vlogo v politiËnem, kulturnem in duhovnem æivljenju sloven-
skega naroda, njihov vpliv in delovanje pa sta pogosto presegala meje na-
πe domovine. Skrbno zbrano gradivo dr. Dolinarja nam daje priloænost,
da pobliæje spoznamo in pravilneje vrednotimo zgodovinski pomen lju-
bljanskih πkofov.

V Ëasovnem loku, ki se pne od 15. do 21. stoletja, se vrstijo zelo razli-
Ëni ljudje, razliËni po svojem izvoru, po svoji miselnosti, po vplivu, ki so
ga imeli na svoj Ëas. Prvi trije ljubljanski πkofje so bili sinovi kranjskih
plemiπkih druæin, ki so bile na Slovenskem æe stoletja in niso imeli obËut-
ka, da so v deæeli tujci. Toda æe Ëetrti je Slovenec, Tkalec, ki po huma-
nistiËni navadi latinizira svoj priimek v Textor. Za njim se vrstijo nem-
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πka in slovenska imena, od 17. stoletja naprej tudi kakπno italijansko. Od
19. stoletja pa do danes so vsi Slovenci. Naj bodo eni ali drugi, vsi so æi-
veli za narod. Vsi so æiveli v zavesti svojega duhovnega poslanstva, ki so
ga opravljali odgovorno kot pastirji boæjega ljudstva z oznanjevanjem
evangelija, ohranjanjem in utrjevanjem moralnih naËel in kulturnih vre-
dnot.

Glede na to, da je bilo imenovanje za πkofa cesarjeva pravica vse do le-
ta 1918, je razumljivo, da je bila zvestoba habsburπki hiπi v njih moËno
ukoreninjena, kar pa ni izkljuËevalo zvestobe narodu, med katerim so
delovali. Vedeti moramo, da je bila ljubljanska πkofija osebna ustanova
dunajskega dvora in torej prav posebno pri srcu habsburπkim monar-
hom. Njeni pastirji so bili zato prav posebno skrbno izbrani glede na nji-
hove moralne in duhovne lastnosti ter intelektualne sposobnosti. Tako
lahko razumemo, da so vsi brez izjeme Ëastno in dostojno opravljali svo-
jo sluæbo in ostali v spominu kot ljudje, ki izstopajo po svojem Ëloveπkem
in duhovnem profilu. »e æe niso bili vsi svetniπki, tudi oËitnih greπnikov
ni zaslediti med njimi. Poglejmo nekaj primerov.

Tu je Sigmund Lamberg (1463∑1488), prvi ljubljanski πkof, osebni pri-
jatelj cesarja Friderika III. in papeæa Pija II., Ëlovek z izvrstno humani-
stiËno izobrazbo, ki postavi temelje novi πkofiji in po petindvajsetih letih
skrbnega vodenja πkofije umre v sluhu svetosti.

Njegov naslednik je Kriπtof Ravbar (1488∑1536), ki po πtudiju v Pado-
vi in na Dunaju πe mlad zasede ljubljansko stolico. Poleg πkofovskih
obveznosti vrπi tudi dræavne sluæbe, je upravnik, vojskovodja, poveljnik
tretjine cesarskih Ëet, deæelni glavar Kranjske, skoraj pol stoletja odloËil-
na oseba na Slovenskem. Cesar Ferdinand I. mu podeli kneæji naslov, ki
ga njegovi nasledniki na ljubljanskem sedeæu z doloËenimi presledki no-
sijo vse do prve svetovne vojne. 

Kot æe reËeno, je bil prvi ljubljanski πkof slovenskega izvora Urban Tex-
tor ali Tkalec (1543∑1558), cesarjev spovednik in svetovalec, ki v Ëasu
πirjenja protestantizma odloËno brani katoliπko istovetnost svoje Ërede.
Znana je njegova pridiga v Kranju 1555., ko svoje vernike poziva, naj
ostanejo zvesti veri svojih oËetov in naj ne posnemajo deæelnih stanov. S
tem si je nakopal zamero kranjskega plemstva, ki je po veËini sprejelo lu-
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trovsko vero. Textor je bil v pisnih stikih z Ignacijem Loyolskim in je po-
magal pri ustanovitvi jezuitskih kolegijev v Ingolstadtu, v Gradcu, na
Dunaju in v Pragi.

Ena izjemnih osebnosti na ljubljanskem sedeæu je primorski rojak Janez
TavËar (1580∑1597), odloËen nasprotnik reformacije in pobudnik kato-
liπke prenove. Po njegovi zaslugi je bila 1585 ustanovljena univerza v
Gradcu, nekaj let kasneje pa so jezuiti odprli svoj kolegij v Ljubljani. Tav-
Ëarjev protireformacijski vpliv je bilo Ëutiti v vseh avstrijskih deæelah.

Za njim nastopi kontroverzna, a moËna osebnost Tomaæa Hrena (1598∑
1630). Resda je zaæigal nemπke, latinske in slovenske knjige s protestant-
sko vsebino (kar bi sicer inkvizicija storila tudi brez njega). Isto so dela-
li protestanti s katoliπkimi knjigami. Res pa je tudi, da nam je ohranil
Dalmatinovo Biblijo in z njo jezik in pisavo slovenskih protestantov. Za
pastoralne potrebe svojih vernikov je pripravil veË izdaj knjige ≈Evange-
lija inu listuvi« in od izdaje do izdaje Ëistil slovenski jezik. PreseneËa nje-
gova narodna zavest, ko svojemu generalnemu vikarju govori o ≈naπem
slovenskem narodu«, o ≈naπem slovenskem jeziku«.

V vrsti ljubljanskih πkofov, ki so bogatili naπo kulturno dediπËino, je po-
trebno omeniti Sigismunda Kriπtofa Herbersteina (1683∑1701), skrom-
nega in poboænega potomca stare plemiπke druæine s ©tajerske, ki je dol-
go zbiral sredstva za novo, sedanjo ljubljansko stolnico in skupaj z Jane-
zom Antonom DolniËarjem ustanovil prvo javno knjiænico v Ljubljani,
danaπnjo semeniπko knjiænico. ©e preden se je zaËela gradnja nove stol-
ne cerkve, se je umaknil v samostan oratorijancev v Perugi in posel pre-
pustil svojemu nasledniku Ferdinandu Kühnburgu (1701∑1711), ki je
delo dokonËal v sedmih letih.

Spomina vreden je tudi Ernest Amadej Attems (1742∑1757). V Gor-
njem gradu je zgradil Ëudovito stolnico sv. Mohorja in Fortunata in jo
oplemenitil z velikimi platni mojstra Kremser-Schmidta: nekaj najlepπe-
ga, kar na podroËju likovne umetnosti premore Slovenija.

Pomembno vlogo je v svojem Ëasu odigral drugi Ëlan Herbersteinove di-
nastije, Karel Janez (1778∑1787), oæji svetovalec Joæefa II. za njegovo cer-
kveno politiko. Zaradi svojih liberalnih idej o verski svobodi so nekateri
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dvomili o njegovi pravovernosti. Poleg zasluge za spremembo πkofijskih
meja, kaæe omeniti njegov vpliv na dvig duhovniπke izobrazbe. Dvesto let
po Dalmatinu je omogoËil novo izdajo Svetega pisma v slovenπËini.

Ena velikih osebnosti naπe cerkvene in kulturne zgodovine v 19. stole-
tju je nedvomno Anton Alojzij Wolf (1824∑1859), Slomπkov prijatelj, ki
je leta 1848 za revne dijake ustanovil vzgojni zavod AlojzijeviπËe, kjer se
je vzgajala veËina naπih javnih kulturnih delavcev tistega Ëasa. Financi-
ral je celoten prevod Svetega pisma in zaloæil izdajo nemπko-slovenskega
(Cigale) in slovensko-nemπkega (Pleterπnikovega) slovarja.

Narodovo hvaleænost zasluæi tudi Jakob Missia (1884∑1898), eden naj-
uglednejπih πkofov v avstrijski monarhiji, ki je leta 1892 sklical prvi slo-
venski katoliπki shod z odliËnim kulturnim in socialnim programom, kot
odgovor na tedanje potrebe slovenskega Ëloveka. Za izvedbo programa je
vzgojil vrsto sposobnih in zavzetih delavcev, kot so Janez E. Krek, Andrej
Kalan in drugi. Aleπ UπeniËnik je podal o njem idealno podobo: ≈V jav-
nosti knez, v cerkvi πkof, med ljudstvom oËe, med duhovniki prijatelj«. 

Za njim je ljubljansko πkofijo prevzel Anton Bonaventura JegliË (1898∑
1930), znan po svoji neizËrpni energiji, ki mu ni vedno prinaπala æelenih
uspehov, po svoji gorenjski trmi in ponosu. V dvaintridesetih letih πkofo-
vanja je globoko zaznamoval slovenski prostor s svojimi spisi, javnimi
nastopi in burnimi polemikami, πkofijskimi sinodami in katoliπkimi sho-
di. Najtrajnejπi spomenik pa si je postavil z ustanovitvijo ©kofovih zavo-
dov in prve slovenske gimnazije v ©entvidu nad Ljubljano.

Za JegliËem je priπel dobrohotni in ælahtni koroπki rojak Gregorij Roæ-
man (1930∑1945/59), ki je doæivel vso tragedijo tuje okupacije in dræav-
ljanske vojne in je umrl osamljen v izgnanstvu.

Naj omenim πe Antona Vovka (1946∑1963), ki je v teækih povojnih ra-
zmerah s svojo neustraπenostjo pred totalitarno oblastjo obranil Ëast in
dostojanstvo slovenske Cerkve. Zanj æe nekaj let uspeπno teËe postopek
za kanonizacijo.

Bliæe nam omenimo πe Joæefa PogaËnika (1963∑1980), ki je z veliko
modrostjo in brez nepotrebne ihte uvajal v slovensko Cerkev reforme 2.
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Vatikanskega cerkvenega zbora, in Alojzija ©uπtarja (1980∑1997), ki je
bil na Ëelu ljubljanske πkofije v prelomnem Ëasu, ko je Slovenija iz ko-
munizma prehajala v demokracijo in si je priborila svojo samostojno dr-
æavo. V tem kljuËnem trenutku je dr. ©uπtar s svojimi povezavami bistve-
no prispeval k mednarodnemu priznanju mlade slovenske dræave.

Vsi pastirji ljubljanske Cerkve so imeli moËno zavest odgovornosti in
svojega zahtevnega poslanstva. RazliËni po izvoru od aristokratov do ple-
bejcev, razliËni po zemljepisni provenienci, so vsi naπi, ker so vsi delova-
li med nami in v prid naπega naroda. Nekateri so priπli v Ljubljano z dru-
gega πkofijskega sedeæa. Tako je bil Rinaldo Scarlichi devet let πkof v Tr-
stu, preden je prevzel isto odgovornost v Ljubljani. Prav tako Viljem Le-
slie, ki je bil pred prihodom v Ljubljano πkof v Vácu na Madæarskem. Po-
dobna je bila usoda πkofa Leopolda Petazzia, ki je bil æe dvajset let πkof
v Trstu, preden je priπel v Ljubljano. Ernest A. Attems je bil prej pomo-
æni πkof v Passauu, Anton KavËiË pomoæni πkof na Dunaju in Anton Je-
gliË pomoæni πkof v Sarajevu. Nekateri so bili po uspeπnem πkofovanju v
Ljubljani promovirani na pomembnejπe πkofijske sedeæe. Tako je
Kühnburg po desetih letih πkofovanja v Ljubljani postal nadπkof v Pra-
gi. Avguπtin Gruber je po osmih letih odπel za nadπkofa v Salzburg. Po-
dobno usodo je doæivel Jakob Missia, ki je po πtirinajstih letih sluæenja v
Ljubljani odπel za nadπkofa v Gorico in bil imenovan za kardinala. Izje-
ma je nadπkof Mihael Brigido, ki je leta 1806 na cesarjevo zahtevo zapu-
stil Ljubljano in postal πkof v Spiπu na Slovaπkem.

Poslanstvo ljubljanskih πkofov je bilo v prvi vrsti duhovne, pastirske na-
rave. Tako so ga po veËini tudi sami pojmovali. Vendar so nekateri
opravljali tudi dræavniπke sluæbe, veËkrat tudi vladno namestniπtvo. In —
kot smo videli — so skoraj vsi zasluæni za obogatitev slovenske kulturne
dediπËine. Z mestom, ki so ga zavzemali v zgodovini slovenskega naroda,
s svojim duhovnim poslanstvom in kulturnim prizadevanjem zasluæijo,
da jih narod ohrani v hvaleænem spominu. V tem je tudi odloËilen pri-
spevek dr. Dolinarja.

Dr. Dolinar je nekje zapisal, da bi vsak izmed ljubljanskih πkofov zaslu-
æil posebno monografijo. Ob branju njegove knjige se pogosto poraja æe-
lja, da bi zvedeli kaj veË o teh zanimivih osebnostih naπe preteklosti. Naj
bo to izvrstno, zgodovinsko zanesljivo in v prijetnem slogu pisano delo

001_230_Ljubljanski skofje  8.11.07  14:52  Page 9



L J U B L J A N S K I © K O F J E

10

naπega zgodovinarja povabilo mladim raziskovalcem, da se lotijo posa-
meznih πkofov in jih predstavijo v obπirnejπih delih za popolnejπo podo-
bo naπe cerkvene preteklosti. To bo najboljπe nadaljevanje temeljnega de-
la, ki ga je s to knjigo opravil dr. France M. Dolinar.

Franc kard. Rode
V Vatikanu, na praznik Marijinega Vnebovzetja 2007
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