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Frintaneum (Avguštinej)
in Cerkev na Slovenskem
Povzetek: Naše razmišljanje prikaže odnos škofov obeh slovenskih škofij do Frintaneuma na podlagi njihovih odločitev, koga in koliko duhovnikov so poslali na dodatno izobraževanje kot gojence Frintaneuma na Dunaj. Iz prikaza vidnejših gojencev tega kolegija je očitno, kako so ti posegli v versko in cerkveno, pa tudi v kulturno, socialno in politično življenje na Slovenskem tako v avstro-ogrski monarhiji
kot tudi v novih razmerah Kraljevine SHS po prvi svetovni vojni.
Abstract: Frintaneum (Augustineum) and the Church in Slovenia
The paper deals with the attitude of the bishops of both Slovenian dioceses
towards the Frintaneum on the basis of their decisions which and how many
priests to send for further education to Frintaneum in Vienna. The presentation of
some more prominent students of this college clearly shows their important role
not only in the religious and church life, but also in the cultural, social and political
life of Slovenes in the Austro-Hungarian monarchy as well as in the new situation
in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes after the First World War.

Pri delitvi delovnih področij raziskovalnega dela v mednarodnem
projektu Frintaneum smo se iz praktičnih razlogov – mislim predvsem
na lažjo dostopnost raziskovalcev do arhivskega gradiva in ustrezne
literature - omejili na današnje politične meje med državami, naslednicami nekdanje Habsburške monarhije. Slovenskim raziskovalcem sta
tako pripadli ljubljanska in lavantinska škofija. V obravnavanem obdobju, to je od leta 1818, ko je zavod pri cerkvi sv. Avguština na Dunaju, po ustanovitelju imenovan Frintaneum, zaživel, do leta 1919, ko je
z razpadom Habsburške monarhije prenehal delovati, je bila ljubljanska škofija vključena v goriško, lavantinska pa v salzburško cerkveno
pokrajino. Raziskovalno delo sta opravila doc. dr. Lilijana Žnidaršič
Golec za ljubljansko in doc. dr. Andrej Hozjan za lavantinsko škofijo.
Izhodišče njunega dela so bili letopisi, ki jih je vodstvo Frintaneuma
izdajalo za vsako študijsko leto v tiskani obliki pod naslovom Bericht
über das K. und K. höhere Weltpriesterr-Bildungs – Institut zum heil.
Augustin (Frintaneum) in Wien. Iz letopisa sta identificirala 36 gojencev za ljubljansko in 12 gojencev za lavantinsko škofijo. Na podlagi
obstoječe literature in arhivskega gradiva v Ljubljani, Mariboru in na
Dunaju sta napisala kratke biografije vseh gojencev, vključno s seznamom njihove bibliografije in obstoječe literature o njih. Svoje delo
sta opravila med prvimi, biografije dr. Lilijane Žnidaršič Golec so
nato služile kot delovni vzorec ostalim sodelavcem pri projektu.
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Na podlagi njunega raziskovalnega dela smo prišli do nekaterih dragocenih podatkov, ki dodatno osvetlijo podobo katoliške Cerkve na
Slovenskem v obravnavanem obdobju in nudijo odlično izhodišče za
nadaljnje raziskave cerkvenega, verskega in kulturnega življenja na
ozemlju današnje Slovenije v 19. in prvi polovici 20. stoletja. Za izhodišče našega razmišljanja se kratko ustavimo pri odnosu škofov obeh
slovenskih škofij do Frintaneuma na podlagi njihovih odločitev, koga in
koliko duhovnikov so poslali na dodatno izobraževanje kot gojence
Frintaneuma na Dunaj.
Ko je leta 1816 Jakob Frint, župnik na cesarsko-kraljevem dvoru,
cesarju Francu I. predlagal ustanovitev izobraževalne ustanove za celotno avstrijsko cesarstvo, kjer naj bi se mladi duhovniki izobraževali v
»dobre in uporabne predstojnike bogoslovnih semenišč in v izobražene
in pobožne profesorje«, je bil ljubljanski škof Avguštin Gruber (18151824). Gruber je v osmih letih svojega vladanja ljubljanski škofiji poslal
v Frintaneum na Dunaj dva duhovnika. Ko je leta 1824 zapustil Ljubljano, je enega izmed njih, Janeza Steyrerja, vzel s seboj v Salzburg.
Njegov naslednik Anton Alojzij Wolf (1824-1859) je vladal ljubljanski
škofiji kar 35 let. Ideja Frintaneuma mu je bila všeč in je na Dunaj
poslal na nadaljnji študij kar 19 duhovnikov. Od teh so trije postali
škofje, in sicer Andrej Gollmayer v Gorici, v Ljubljani pa Jernej Vidmar in Janez Zlatoust Pogačar. Janez Gogala, ki je bil sicer tudi že
imenovan za ljubljanskega škofa, je umrl pred uradno razglasitvijo o
imenovanju. Na tako imenovani terni, ki jo je Wolf poslal v Rim, sta
bila med kandidati za škofa tudi Anton Jarc in Henrik Pauker. Jernej
Vidmar (1869-1875), sam nekdanji gojenec in nato študijski direktor
Frintaneuma za področje bibličnih ved, je vladal ljubljanski škofiji 15
let, vendar je na Dunaj poslal le tri duhovnike. Med njimi je Anton
Bonaventura Jeglič postal ljubljanski škof, Janez Nepomuk Kulavic pa
študijski ravnatelj Frintaneuma (1869-1885), odgovoren za biblični
študij. Tudi Vidmarjev naslednik Janez Zlatoust Pogačar (1875-1884)
je bil nekdanji frintaneist. Ljubljansko škofijo je vodil 9 let, v Frintaneum na Dunaj pa je poslal 3 duhovnike. Jože Dolenc in Janez Janež
sta postala profesorja v ljubljanskem bogoslovju, Jože Lesar pa vodja
Alojzijevišča, ravnatelj semenišča in prorektor bogoslovja. Škof Jakob
Missia (1884-1898) je ljubljansko škofijo vodil 14 let, na Dunaj je poslal le dva duhovnika, in sicer kasnejšega urednika Doma in sveta
Jožeta Dolenca in začetnika socialnega gibanja na Slovenskem Janeza
Evangelista Kreka. Tudi Anton Bonaventura Jeglič (1898-1930) je, čeprav nekdanji frintaneist, v 32 letih svojega vodenja ljubljanske škofije,
v Frintaneum na Dunaj poslal samo 7 duhovnikov. Da ne bo seznam
predolg, omenjam le tri: Tomaž Klinar je postal ljubljanski stolni kanonik in goreč organizator Marijinih družb; Andrej Snoj, profesor Sve-
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tega pisma na ljubljanski Teološki fakulteti, in Franc Kulovec, poslanec
in minister v kraljevi vladi. Jeglič je seveda večjo pozornost namenjal
bodočim profesorjem za načrtovani Zavod sv. Stanislava, zato je
svojim duhovnikom omogočil študij tam, kjer so se lahko najbolje usposobili za izbrane posamezne predmete.
Glavni študijski smeri ljubljanskih gojencev Frintaneuma sta bili
Sveto pismo in cerkvena zgodovina, združena s kanonskim pravom. Po
vrnitvi v domovino je bila večina zaposlena v pedagoški in vzgojni dejavnosti: 19 jih je postalo profesorjev v bogoslovju, 15 kanonikov stolnega kapitlja, 4 so postali škofje, prav tako 4 so se uveljavili v političnem življenju, po trije so postali učitelji na srednjih šolah in prefekti v
gimnazijskih zavodih, 2 spirituala v ljubljanskem bogoslovnem semenišču, po eden pa generalni vikar škofa Missia, ravnatelj semenišča in
vodja teološkega študija. Med ljubljanskimi gojenci Frintaneuma le
eden zaradi šibkega zdravja ni končal svojega študija, eden (Jožef
Drašler) pa je opustil duhovniško službo in se pridružil protestantom v
Berlinu. Kasneje se je vrnil v okrilje katoliške Cerkve. Preseneča pa,
da je kar nekaj ljubljanskih frintaneistov umrlo zelo mladih, v starosti
od 27 do 34 let.
V enakem obdobju je iz lavantinske škofije svoj študij na Dunaju
kot gojenec Frintaneuma nadaljevalo bistveno manj duhovnikov. Škof
Leopold Maksimilijan Firmian (1800-1922) je po ustanovitvi Frintaneuma vladal lavantinski škofiji še štiri leta in v tem času poslal na
Dunaj enega duhovnika, Albrechta Kasparja, ki je postal spiritual v
celovškem semenišču. Škof Igancij Franc Zimmermann (1824-1843) je
vodil lavantinsko škofijo 19 let in je poslal v Frintaneum na nadaljni
študij 3 duhovnike. Od teh je Valentin Wiery postal krški in Jakob
Stepischnegg lavantinski škof. Simon Ladinek je postal član ilirskega
gubernija v Ljubljani in ljubljanski stolni prošt. Franc Ksaver Kuttnar
(1843-1846) je vodil lavantinsko škofijo samo 3 leta, na Dunaj pa je poslal Ivana Vošnjaka, ki je postal spiritual v celovškem semenišču, profesor logike, metafizike in metodike v lavantinskem bogoslovju, stolni
kanonik in kandidat za Slomškovega naslednika na sedežu lavantinske
škofije. Samo enega duhovnika je na študij na Dunaj poslal tudi škof
Anton Martin Slomšek (1846-1862), ki je vodil lavantinsko škofijo kar
16 let. Jože Ulaga je postal profesor bibličnih ved v Mariboru, udejstvoval se je na gospodarskem in narodnoobrambnem področju in sodeloval pri ustanovitvi slovenskega političnega društva leta 1864 v
Mariboru. Jakob Ignacij Maksimilijan Stepischnegg (1862-1889), nekdanji frintaneist, v letih 1885-1889 tudi študijski ravnatelj Frintaneuma
za področje biblicistike, je vodil lavantinsko škofijo 27 let in vendar je
poslal na Dunaj le dva duhovnika, med njimi svojega naslednika kot
lavantinskega škofa, Mihaela Napotnika (1889-1922) in Ivana Lipolda,
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ki je postal profesor cerkvenega prava, cerkvene zgodovine in patrologije. Bil je tudi deželni poslanec v kmečki kuriji. Do ukinitve Frintaneuma je Napotnik vodil škofijo že celih 29 let, na Dunaj pa je poslal
le štiri duhovnike v Frintaneum. Anton Jehart, Jože Hohnjec in Matija
Slavič so postali profesorji na bogoslovni šoli v Mariboru, slednji leta
1919 tudi profesor Svetega pisma na novoustanovljeni Teološki
fakulteti v Ljubljani. Jože Hohnjec je bil še narodni poslanec SLS, Matija
Slavič pa leta 1919 član jugoslovanske delegacije v Parizu in poverjenik Narodnega odbora za Štajersko.
Tudi lavantinski frintaneisti so po vrnitvi v svojo škofijo večinoma
delovali v pedagoški dejavnosti. Kar 9 od 14 lavantinskih frintaneistov
je postalo profesorjev v bogoslovnem semenišču in vsi so poučevali po
več teoloških predmetov. Šest jih je postalo stolnih kanonikov, pet se jih
je posvetilo politiki, trije so postali škofje, prav tako trije spirituali in
eden rektor bogoslovja v Mariboru.
Že teh nekaj drobnih podatkov daje slutiti, kako globoko so frintaneisti iz obeh slovenskih škofij posegli v versko in cerkveno, pa tudi v
kulturno, socialno in politično življenje na Slovenskem tako v avstroogrski monarhiji kot tudi v novih razmerah Kraljevine SHS po prvi
svetovni vojni. Upamo, da bo projekt »Frintaneum« vzpodbudil več zanimanja tudi pri nas za bolj celostno ovrednotenje gojencev Frintaneuma v življenju Cerkve na Slovenskem, predvsem pod vidikom oblikovanja podobe slovenskega duhovnika.

