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Misel o znanstvenem projektu, ki naj bi raziskal Frintaneum, se je
porodila ob izkušnjah italijanskih, slovenskih in avstrijskih zgodovinar-
jev, ki so se s to ustanovo pogosto srečevali pri študiju pomembnih oseb-
nosti na cerkvenem, kulturnem in socialnem področju v celotnem nek-
danjem habsburškem prostoru od 1817 do 1918. Spraševali so se, kak-
šno vlogo je ta ustanova odigrala pri oblikovanju in dejavnosti teh cer-
kvenih osebnosti v našem prostoru. Goriški inštitut za družbeno in ver-
sko zgodovino je takšno zanimanje povzel in leta 2002 dal pobudo za
mednarodni projekt, ki naj se loti potrebnih študij.

Institutum sublimioris educationis presbyterorum ad sanctum Augu-
stinum na Dunaju, imenovan Avguštinej po svojem sedežu pri avguštin-
skem samostanu ali Frintaneum, imenovan po ustanovitelju škofu Ja-
kobu Frintu, je skrbel za temeljito teološko in pastoralno izobrazbo
mladih duhovnikov iz cele monarhije, ki naj bi potem kot učitelji in
vzgojitelji po vseh semeniščih zagotavljali solidno in enotno vzgojo.
Dejansko so iz te elitne ustanove izšli tudi mnogi škofje za škofije v
monarhiji. V želji, da bi pripravili čim celovitejši pregled dejavnosti, ki
jo je Frintaneum razvil v narodnostno zelo raznoliki monarhiji, je bil
ustanovljen mednarodni znanstveni odbor, ki ga vodi dunajski profesor
Karl Heinz Frankl, njegovi člani pa so profesorji France M. Dolinar
(Ljubljana), Josef Gelmi (Briksen), Peter Tropper (Celovec) in Luigi
Tavano (Gorica) kot zastopnik inštituta pobudnika. Tako odbor pokri-
va dežele, na katere se projekt nanaša, ter zajema območje salzburške
in goriške metropolije znotraj današnjih meja Avstrije, Slovenije, Hr-
vaške in Italije. Gre torej za nadškofijo Salzburg s sufragani Briksen,
Trento, Krka-Celovec, Gradec in Maribor ter za nadškofijo Gorica –
Ilirska cerkvena pokrajina – s sufragani Ljubljana, Poreč-Pula, Trst-
Koper in Krk, s tem pa za jezikovno in kulturno zelo raznoliko območ-
je. Najprej naj bi sistematično zbrali biografske podatke o gojencih iz
obeh metropolij, nato skušali ugotavljati, kako je njihovo intelektualno
in duhovno podobo sooblikoval Frintaneum, slednjič pa pregledali,
kakšno vlogo so odigrali v cerkvenem, verskem in družbeno-kulturnem
življenju škofij, kjer so potem delovali.

Na pobudo znanstvenega odbora ter goriškega Inštituta je skupina
raziskovalcev pripravila biograme 198 gojencev Avguštineja iz
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navedenih škofij: prof. Italo Santeusanio za Gorico, prof. Tomaž Simčič
za Trst-Koper, mons. Ivan Grah za Poreč-Pulo, prof. Franjo Velčić za
Krk, dr. Liljana Žnidaršič Golec za Ljubljano, dr. Andrej Hozjan za
Maribor, dr. Michaela Kronthaler za Gradec, prof. Peter Tropper za
Celovec, prof. Josef Gelmi za Briksen, dr. Katia Pizzini za Trento in
prof. Rupert Klieber za Salzburg.

Biogrami, pripravljeni po arhivskem gradivu in bibliografiji, prina-
šajo zanesljive življenjepisne podatke o znanih osebnostih – naj omeni-
mo poslance v državnem zboru: Luigi Faidutti, Anton Gregorčič, Jan-
ez E. Krek, ali škofe: Eugenio Carlo Valussi, Frančišek Borgia Sedej,
Giovanni B. Flapp, Anton B. Jeglič, Juraj Dobrila – predvsem pa o
nekdanjih gojencih Avguštineja iz vrst škofijske duhovščine, katerih
sicer močna dejavnost je v marsikaterem primeru neupravičeno ostala
v senci. Številni so namreč bili zelo odmevni kot profesorji, kot kano-
niki in župniki. Zapisi o njihovi dejavnosti, neobremenjeni z ustaljenimi
in ponavljanimi interpretacijami, pomenijo znaten prispevek k boljše-
mu poznanju zgodovine posameznih škofij v monarhiji od začetka 19.
stoletja do prve svetovne vojne, torej obdobja, ki je bilo tako nabito z
dogajanji in problemi.

Za tisk so biogrami pripravljeni po merilih, ki se jih drži leksikon
škofov Svetega rimskega cesarstva (Sacrum Imperium Romanum) v
izdaji Erwina Gatza. Našemu odboru se je zdelo primerno, da meje
raziskav razširi še na ostale škofije današnje Avstrije. Tako pripravlja-
jo še 59 biogramov: za škofijo Linz dr. Rudolf Zinnhobler, za škofijo St.
Pölten dr. Friedrich Schragl, za Dunaj pa dr. Johann Weissensteiner.

Vse naše delo smo želeli posredovati zgodovinarjem in tudi širši jav-
nosti, zato se vrste predstavitve, ki obenem prinašajo še nova spozna-
nja. Prvo tovrstno srečanje je bilo v nadškofijski palači v Gorici 4. maja
2004; predavali so: prof. Karl Heinz Frankl in prof. Rupert Klieber z
dunajske univerze, prof. Liliana Ferrari s tržaške univerze in dr. Karl
Heinz Kronawetter iz Celovca (s statističnim povzetkom o frintanei-
stih iz obeh omenjenih cerkvenih pokrajin). Zdaj je na vrsti simpozij v
Ljubljani, ki ga je pripravila tukajšnja Teološka fakulteta.

Ti znanstveni posveti se bodo sklenili konec leta 2006 na Dunaju, glav-
nem mestu monarhije in sedežu Frintaneuma. Predvidena je publikacija,
ki bo ob koristni uvodni študiji prinesla 257 biogramov, opremljena bo s
slikovnim gradivom in ustreznimi kazali; izšla bo v nemškem jeziku.

Ob sklepanju petletnega dela pa se že kaže potreba po nadaljeva-
nju v drugi fazi: raziskati namreč, kako je Frintaneum s svojo teološko,
kulturno in politično držo preko svojih gojencev vplival na življenje v
posameznih škofijah. Za zgodovino Cerkve v nekdanji monarhiji je to
vsekakor pomembna zadeva, ki seveda zahteva veliko znanstvenega
sodelovanja in nenazadnje tudi zadostno gmotno podporo.


