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neuspehih sprave v Sloveniji spregovori
tudi Mitja Ferenc, saj ostajajo prikrita
množična grobišča še vedno boleče in
nerešeno vprašanje v slovenski politiki
in družbi. Mark Kleyman predstavi problem sprave v postsovjetski Rusiji v povezavi z urbanim razvojem in z ljudskim
avtoritarizmom. V sociološkem prispevku Igorja Bahovca spoznamo vlogo in
pomen kulture v procesu sprave; pri
tem igrata resnica in ozdravitev spomina
osrednjo vlogo, vidimo pa tudi zelo zanimiv južno-afriški koncept sprave, tako
imenovano »ubuntu« filozofijo (govori
o povezanosti in medsebojni odvisnosti
vseh ljudi, o etiki dobrohotnosti, solidarnosti in brezpogojni empatiji, o upanju
nehumanim človeških razmeram navkljub in o odnosu s transcedenco).
Travma in ločitev je naslov zadnjega
sklopa dela, ki ga predstavljamo. Zakonca Katarina Kompan Erzar in Tomaž Erzar govorita o travmah, ki so posledica
povojnih pobojev v Sloveniji, in razlagata pogoje in potrebne korake na poti

zdravljenja teh travm. Barbara Simonič
izpostavi empatijo kot pomembni pogoj
za začetek procesa odpuščanja in morda celo sprave, Stanislav Slatinek pa razpravlja o razvezi zakonske zveze in govori o pomenu odpuščanja in o možnosti sprave v zakonskih sporih.
Bogastvo knjige je v njeni pestrosti
pristopov in predvsem v razkrivanju
mnogih zamolčanih dejstev, ki bremenijo zgodovino nekaterih narodov (slovenskega, madžarskega, ruskega) in
onemogočajo proces sprave. Zaradi interdisciplinarnega pristopa bo knjiga zanimiva tako za strokovnjake, ki se ukvarjajo z vprašanjem sprave, kakor tudi za
širši krog humanistov in vseh tistim, ki
se zavedajo, kako je vprašanje sprave
pomembno. Sprava je nujni pogoj za
obstoj sožitja v narodu in celo za obstoj
naroda, zato pomeni delo Reconciliation edinstven prispevek pri iskanju poti
do sprave in pri ponujanju konkretnih
rešitev domačih in tujih avtorjev.


Mateja Pevec Rozman
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šnjega pisnega poročila o stanju v škofiji (relatio de statu ecclesiae). Za pripravo relacij so škofje uporabljali navodila;
pripravljala jih je Koncilska kongregacija, po letu 1918 pa Konzistorialna kongregacija, ki je za izdelavo poročil dala
zelo podrobne napotke. Ena ali druga je
tudi preverjala njihovo vsebino.

Med pomembne naloge in obveznosti vsakega voditelja ali upravitelja škofije v katoliški Cerkvi sodita dve: obisk
škofa v Rimu v točno določenih časovnih presledkih (visitatio liminum apostolorum) in dolžnost priprave poprej-

Oba zvezka v zbirki Acta ecclesiastica
Sloveniae poleg objave sto sedeminštirideset dokumentov vsebujeta še uvodni študiji, v katerih F. M. Dolinar podrobneje predstavi zgodovinsko naravo
relacij na splošno, načine njihovega na-

Ocene

stajanja in časovno določenost, pravne
temelje in osrednje vsebinske poudarke, nato natančneje oriše relacije ljubljanskih škofov. Takšen način informiranja papeža in rimskih uradov se je v
katoliški Cerkvi uveljavil kot dolžnost
voditeljev škofij po tridentinskem cerkvenem zboru (1545–1563), vendar so
pred tem imeli stiki voditeljev krajevnih
Cerkva že dolgo zgodovino in različne
oblike. V teku stoletij se je tudi ustalil
časovni presledek, v katerem morajo
škofje opraviti to dvojno dolžnost; škofje iz večine evropskih držav so prišli na
vrsto vsako četrto leto. V skladu z določbami Zakonika cerkvenega prava, ki
je stopil v veljavo leta 1983, so krajevni
škofje dolžni vsakih pet let papežu predstaviti poročilo o stanju v škofiji, obiskati grobova apostolov sv. Petra in sv. Pavla in se srečati s papežem in z njegovimi najožjimi sodelavci.
Tako pripravljeni dokumenti so pokazatelji stanja v škofiji na raznih področjih: delovanje škofa in duhovščine, materialne možnosti za delovanje škofije,
škofijske izobraževalne ustanove (predvsem semenišče), moške in ženske redovne ustanove, kapitlji, cerkvena združenja, vera in bogoslužje, posebna pozornost je namenjena razmeram med
verniki in v družbi nasploh. Ob pripravi
prve relacije po nastopu službe škof obširneje predstavi vsa področja delovanja škofije, vključno z uvodnim zgodovinskim pregledom, v naslednjih pa
opozori na spremembe, ki so nastopile
od zadnjega poročila. »Kljub njihovi
shematični obliki in predpisanem vprašalniku so ta poročila izjemno zanimiva.
Nudijo nam namreč dokaj verno podobo o duhovnem in materialnem stanju
v škofiji, predvsem pa odkrivajo zmožnost presoje vsakokratnega škofa po-
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ročevalca o dejanskem stanju v škofiji
še zlasti v luči podatkov in ocen, ki so
nam na voljo v ostalih virih iz tega
časa.« (iz izvlečka) Pregled poročil je
hkrati pokazal, da so obisk v Rimu (tudi
v cerkvah sv. Petra in sv. Pavla) namesto
škofov pogostokrat opravili njihovi zastopniki (per procuratorem), med katerimi so bili člani raznih rimskih cerkvenih ustanov. Do leta 1928 so bila poročila v rokopisni obliki, šele tega leta pa
je ohranjeno prvo v tipkopisu.
Za pripravo objave relacij je avtor
uporabil poročila, ki jih hranijo Vatikanski tajni arhiv, Koncilska kongregacija in
Nadškofijski arhiv v Ljubljani (fond Kapiteljski arhiv, Škofijski arhiv, Škofijski protokoli in Škofje). Nadškofijski arhiv v Ljubljani hrani osnutke in kopije poročil, ki
so jih pripravljali škofje ali njihovi sodelavci. Poročila so napisana v predpisanem latinskem jeziku. V prvem zvezku
so tako objavljena poročila za obdobje
od škofa Janeza Tavčarja (leta 1589) do
vključno škofa Jožefa Rabatta (leta
1675), v drugem zvezku pa od škofa Sigismunda Krištofa Herbersteina (leta
1685) do škofa Gregorija Rožmana (leta
1943). Najstarejša v celoti ohranjena relacija je delo škofa Janeza Tavčarja; nosi
datum 27. oktober 1589. Zadnje objavljeno poročilo je za petletje 1938–1943
pripravil škof Gregorij Rožman z datumom 30. junij 1943. Če bi škofje relacije
pisali redno ob določenem času, bi jih
moralo biti več. Različni razlogi (bolezni,
izredne razmere, zapletena organizacija
škofije, odsotnost škofov ali njihova zaposlenost na drugih področjih, negotove
politične razmere, vojne, epidemije bolezni in drugo) so povzročili, da je število relacij manjše. Za nekatere škofe 19.
stoletja (Anton Kavčič, Janez Zlatoust
Pogačar, Jakob Missia) ni ohranjena no-

144

Bogoslovni vestnik 73 (2013) • 1

bena relacija. Glede na število poročil
izstopa škof Anton Bonaventura Jeglič,
ki jih je pripravil sedem. Kot na dodatne
in izvirne podatke o stanju škofije je treba gledati na priloge, ki so jih škofje dodajali k poročilom (npr. seznami župnij,
obsežni statistični podatki), in na pripombe, ki so jih k poročilom dajali uradniki v osrednjih papeških ustanovah.
Vrednost za boljše razumevanje nastanka poročil imajo dopolnila in opombe,
dodani besedilom ob robu, in pripombe,
ki so jih na relacije svojih predhodnikov
dajali naslednji škofje, ko so pripravljali
svoja lastna poročila. Pri objavi so seveda pomembne relacije kot takšne, brez
poznejših dopolnil ali spreminjanja.
Lahko rečemo, da je izdaja poročil o
stanju škofije Ljubljana v skoraj štiristo

letih njene zgodovine izvirna in za preučevanje preteklosti pomembna oblika
obeležitve 550-letnice njene ustanovitve. To je izjemen vir, katerega pomen
in nenadomestljivost poudarjajo vsi
zgodovinarji, ne le cerkveni. Čeprav se
včasih njihova mnenja o vrednosti tega
vira razlikujejo, so se vendarle zanj vedno zanimali in ga uporabljali pri svojem delu. Če so namreč poročila škofov
v Rim dopolnjena še z drugimi sočasnimi viri, ki so v večjem obsegu na voljo
od druge polovice 17. stoletja dalje, potem je možnost za dobro poznavanje
vsakokratnega ljubljanskega škofa in
razmer v škofiji v njegovem času toliko
večja.


Bogdan Kolar

