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Med različnostjo in enotnostjo:
tržaško-koprski gojenci Frintaneuma

Povzetek: Avtor v uvodnem delu svojega prispevka oriše temeljne poteze raz-
voja tržaško-koprske škofije v 19. in v začetku 20. stoletja s posebnim ozirom na
idejne, politične, nacionalne in socialne dejavnike. Osrednji del besedila pa je na-
menjen prikazu sedemnajstih duhovnikov, ki so jih tržaško-koprski škofje med leti
1835 in 1918 poslali na študijsko izpopolnjevanje v dunajski Frintaneum.  Pri tem
avtor analizira njihov zemljepisni izvor ter narodnostno pripadnost, njihov študijski
uspeh ter kasnejše poklicne zadolžitve. Pri tem ugotavlja, da so bili nekateri na-
meščeni na dušnopastirske postojanke, drugim so bile dodeljene pomembne cer-
kvene službe (cerkvena uprava, kanonikat, profesura na teološki fakulteti), trije pa
so bili kasneje imenovani za škofe, in sicer Juraj Dobrila in Ivan Glavina v Poreču in
Trstu, Josip Ujčić pa v Beogradu. Vsem pa so bile skupne sledeče značilnosti: pra-
vovernost, široka razgledanost, globoka duhovnost, duh služenja Cerkvi ter konser-
vativnost.

Ključne besede: Avguštinej, Frintaneum, Tržaško-koprska škofija, Josef Schnei-
der, Juraj Dobrila, Janez Šust, Ivan Tul, Božo  Milanović

Abstract: Between Diversity and Unity: Frintaneum Students from the Diocese
of Trieste-Koper (Capodistria)

In the introductory part of his paper the author describes the basic features of
the development of the diocese of Trieste-Koper (Capodistria) in the 19th century
and in the beginning of the 20th century, paying special attention to ideological,
political, national and social factors. The main part of the paper describes 17 priests
that were sent for further studies to the Frintaneum in Vienna by the bishops of
Trieste-Koper (Capodistria) between the years 1835 and 1918. The author analyzes
their geographical origin and nationality, the degrees they achieved and the church
positions they held later. Some of them became parish priests, others held impor-
tant ecclesiastical positions (church administration, canons, teachers at the theolo-
gical faculty), three were later appointed bishops, namely Juraj Dobrila and Ivan
Glavina in Poreč (Parenzo) and Trieste and Josip Ujčić in Belgrade. Their common
characteristics were orthodoxy, wide erudition, deep spirituality, the spirit of ser-
ving the Church and a certain conservativism.

Key words: Augustineum, Frintaneum, diocese of Trieste-Koper (Capodistria),
Josef Schneider,  Juraj Dobrila, Janez Šust, Ivan Tul, Božo Milanović.

Sintesi: Tra unitŕ e diversitŕ: gli allievi della diocesi di Trieste-Capodistria

Nella parte introduttiva l’autore delinea per sommi capi lo sviluppo della dioce-
si di Trieste-Capodistria nell’’800 e nella prima parte del ‘900 con particolare ri-
guardo agli aspetti ideologici, politici, nazionali e sociali. Nella parte centrale, invece,
sono presentati i diciassette sacerdoti che i vescovi di Trieste-Capodistria, tra gli
anni 1835 e 1918, inviarono al Frintaneum di Vienna. L’autore prende in esame la lo-
ro provenienza geografica e la loro appartenenza nazionale per passare poi all’ana-
lisi dei titoli di studio conseguiti nonché dei successivi incarichi ecclesiali loro affidati
constatando che alcuni vennero inviati in cura d’anime, mentre altri furono scelti
per l’espletamento di diversi servizi ecclesiastici (incarichi curiali, canonicato, inseg-
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namento teologico). Tre vennero nominati vescovi, e precisamente Juraj Dobrila e
Ivan Glavina a Parenzo e Trieste, e Josip Ujčić a Belgrado. Li accomunava tutti una
rigida ortodossia cattolica, unita ad una vastitŕ degli orizzonti culturali, ad una pro-
fonda spiritualitŕ, allo spirito di servizio alla Chiesa e ad un certo conservatorismo.

Parole chiave: Frintaneum, Diocesi di Trieste-Capodistria, Josef Schneider, Juraj
Dobrila, Janez Šust, Ivan Tul, Božo Milanović

Prvi gojenec iz tržaško-koprske škofije, Josef Schneider, je prestopil
prag Zavoda za višjo vzgojo svetnih duhovnikov pri sv. Avguštinu na
Dunaju, znanega tudi kot Avguštinej ali Frintaneum, 14. januarja 1835,
zadnji, Božo Milanović, pa je to ustanovo zapustil v pozni jeseni leta
1918. Z Milanovićevim odhodom se je zaključilo več kot osemdesetlet-
no obdobje, v katerem se je iz tržaško-koprske škofije v omenjenem
zavodu za daljše ali krajše obdobje na teološkem študiju zvrstilo skupaj
sedemnajst gojencev. Po časovnem vrstnem redu njihovega bivanja v
Frintaneumu so to bili: že omenjeni Josef Schneider (1835-1839), nato pa
Juraj Dobrila (1839-1842), Luka Rumpler (1839-1843), Antonio Stiglich
(1850-1852), Ivan Glavina (1854-1857), Janez Šust (1860-1865), Ivan
Bersenda (1871-1875), Giuseppe Bottegaro (1878-1882), Josip Ivanić
(1885-1887), Ludvik Ćiković (1897-1899), Antonio Mecchia (1899-
1900), Antonio Vattovaz (1902-1903), Josip Ujčić (1903-1906), Giovan-
ni Marsich (1910-1911), Ivan Tul (1910-1912), Giuseppe Fabris (1913-
1915) in kot zadnji, prav tako že omenjeni Božo Milanović (1917-1918).

Tržaško-koprska škofija v 19. stoletju

Meje združene tržaško-koprske škofije so bile v času delovanja Frin-
taneuma povsem drugačne od današnjih. Začrtala jih je papeška bula
Locum beati Petri z dne 30. junija 1828. Poleg Trsta, Kopra in bližnjih
obalnih mestec, naseljenih pretežno z italijanskim prebivalstvom, je ško-
fija, kateri sta bila pridružena tudi ozemlje ukinjene novigrajske škofije
ter buzetski dekanat, zaobjemala poleg Trsta in okolice ter istrskih obal-
nih mestec še del slovenskega Krasa in Notranjske ter je segala globoko
v hrvaško Istro vse do Pazina in Kastava nad Kvarnerom. V celoti vze-
to so bili v škofiji slovenski in hrvaški verniki po številu v večini, kar je
bil verjetno glavni razlog, da so med leti 1831 in 1919 škofijsko stolico
sv. Justa v Trstu zasedali štirje Slovenci (Matej Ravnikar, Jernej Legat,
Ivan Glavina in Andrej Karlin) ter dva Hrvata (Juraj Dobrila in Andri-
ja Šterk). To nepretrgano vrsto slovenskih in hrvaških škofov je za kraj-
še obdobje (1902-1910) prekinil le Dunajčan Franz Xaver Nagl.

Za tržaško-koprske škofe je bila v tem obdobju značilna zvestoba idej-
nim smernicam, ki so prihajale iz Rima, ter upravno-političnim navo-
dilom dunajskega dvora. Med leti 1855 in 1870 so skušali uresničevati
določila konkordata med Avstrijo in Sv. stolico, pri čemer pa je v odnosih
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z liberalno vlado in liberalnimi krajevnimi upravami po letu 1867 začelo
prihajati do sporov, ki so imeli ponekod značaj kulturnega boja (Kul-
turkampf).1  V tem okviru so se leta 1869 začeli prvi zametki organizira-
nega katoliškega gibanja, ki so na prehodu v 20. stoletje privedli do po-
skusa njegovega preoblikovanja v smislu krščansko-socialnih smernic.
Ta poskus pa je zaradi neugodnih družbenih razmer in narodnostnih
sporov uspel le delno.

Sedež škofije je bil v Trstu. To mesto je v 19. stoletju uživalo precej-
šnjo avtonomijo in je bilo podrejeno neposredno Dunaju. Zlasti v drugi
polovici stoletja je doživelo velik gospodarski in demografski vzpon,
povezan z rastjo pristanišča in trgovine. Prebivalstvo je zaradi priselje-
vanja iz bližnje in daljne okolice skokovito naraščalo, razvijalo se je šol-
stvo, dvigala se je splošna izobrazbena in kulturna raven. Kot drugod po
Evropi so se tudi v Trstu, zlasti po letu 1861, uveljavljale ideje liberaliz-
ma s čedalje širšo soudeležbo ljudstva v političnem življenju. V volilnih
preizkušnjah med leti 1861 in 1913 so bili med italijanskim meščanstvom
najuspešnejši nacionalni liberalci, na slovenskem in hrvaškem podeželju
pa so navadno slavili narodno-konservativni kandidati, med katerimi so
bili tudi številni duhovniki. V mestu Trst se je v zadnjih desetletjih mo-
narhije čedalje bolj uveljavljalo tudi politično društvo Edinost, ki je bilo
izraz slovenskega narodno zavednega meščanstva.

Čedalje izrazitejša so bila v drugi polovici 19. stoletja tudi nacionalna
gibanja, na eni strani italijansko, na drugi slovensko in hrvaško – le-ti sta
v 19. stoletju nastopali večinoma skupno.2  Skupno so si Slovenci in Hr-
vati leta 1904 zgradili tudi svojo osrednjo postojanko, tržaški Narodni
dom – hotel Balkan. Proti koncu stoletja, ko si je slovensko in hrvaško
meščanstvo zagotovilo tolikšno gmotno in kulturno podlago, da je uspeš-
no zaustavilo proces asimilacije, je italijanski vodilni razred zaslutil, da je
njegova dotedanja kulturna in politična prevlada ogrožena.3  Od tedaj
dalje so se nacionalne napetosti v mestu še stopnjevale.

Počasneje kot v mestih je razvoj potekal na podeželju, kjer se je veči-
na prebivalcev še vedno preživljala s kmetijstvom. Mnogi pa so zapu-
ščali kmetije in iskali zaslužka v mestih ali pa v tujini in celo preko oce-
ana. Izseljevanje je močno prizadelo ozemlje tržaško-koprske škofije.

1 
V Trstu je bilo 8. decembra 1869, ob priliki začetka I. vatikanskega koncila, javno pro-

testno zborovanje, češ da nameravajo koncilski očetje človeštvo potisniti iz svetlobe
napredka nazaj v temo barbarstva, tiranije in mračnjaštva. Prim.: Simčič, Padec
Cerkvene države, 102-103.
2 
Božo Milanović, zadnji tržaški gojenec Frintaneuma, je o tem napisal med drugim:

»Med hrvaškimi in slovenskimi duhovniki v Istri in Trstu je vedno vladala idealna
sloga. Vsi so se čutili kakor ena sama narodna enota in so se pri svojih uradnih
opravkih vedno izkazali kot dobri narodnjaki.« Prim.: Milanović, Zveze med istrskimi
Hrvati in tržaškimi Slovenci, 28.
3 
Prim.: Simčič, Societŕ di Minerva, 177.
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Vendar pa so se gmotne in kulturne razmere tudi na podeželju počasi
izboljševale in na prehodu iz 19. v 20. stoletje je bilo okoliško prebival-
stvo po zaslugi uspešnega opismenjevanja in živahnega društvenega živ-
ljenja v kulturnem, narodnem in socialnem pogledu ozaveščeno. Začele
so delovati tudi organizacije, posebno katoliške, namenjene izseljencem.
Le-te so nudile organizirano pomoč in oskrbo onim, ki so se še vedno
odločali za izselitev v večja mesta ali v tujino.

Pri tem procesu ozaveščanja širokih ljudskih množic je zlasti na po-
deželju izredno pomembno vlogo odigrala katoliška duhovščina. Ta je
ljudstvo vzgajala, ga v nedeljskih šolah poučevala, mu stala ob strani s
strokovnimi nasveti. Še posebno tesno so bili s kmečkim ljudstvom pove-
zani slovenski in hrvaški duhovniki, ki so marsikje prevzeli vlogo kul-
turnih in narodnih buditeljev. Zato ni naključje, da je italijansko liberalno
meščanstvo dolga desetletja narodno gibanje Slovencev in Hrvatov ozna-
čevalo za »klerikalno« 4  in »nazadnjaško«, sebe pa za nosilca svobode,
omike in napredka. Negativen odnos italijanskih liberalcev do katoliške
Cerkve je vplival tudi na razplet rimskega vprašanja ter posledično na
ostro obsodbo italijanske zasedbe Rima s strani avstrijskega episkopata.

Tržaški gojenci Frintaneuma – geografski izvor
in narodnostna pripadnost

Kot je bilo že povedano, so tržaško-koprski škofje v obdobju 1835-
1919 v dunajski Frintaneum poslali na izpopolnjevanje skupno sedemnajst
duhovnikov. Sprva daljši časovni presledki med enim in drugim so se s
časom krajšali in prav v zadnjem desetletju monarhije jih je samo škof
Andrej Karlin na Dunaj poslal kar štiri. Po geografskem izvoru je bila
med njimi najbolje zastopana Istra, najslabše pa Kras in Notranjska. Naj-
več, to se pravi osem, jih je izšlo iz notranje Istre, štirje iz istrskih obal-
nih mestec, dva iz okolice Trsta, eden iz samega mesta Trst. Le dva trža-
ško-koprska gojenca Frintaneuma nista izvirala z ozemlja matične ško-
fije. Prav vsem tržaško-koprskim gojencem Frintaneuma, tudi onim,
rojenim zunaj škofije, pa je bilo skupno to, da so svoj bogoslovni študij v
celoti ali vsaj delno opravili v Centralnem semenišču v Gorici.

Narodnostno pripadnost sedemnajstih tržaško-koprskih gojencev
Frintaneuma je mogoče določiti s precejšnjo, čeprav ne stoodstotno za-
nesljivostjo. V večini primerov je njihova narodnost razvidna iz življe-
njepisov, pri manj znanih osebnostih pa se lahko opremo na njih geograf-
ski izvor in analizo priimkov – v tem oziru zlasti za Istro razpolagamo z
zelo natančnimi popisi ljudskih štetij5  – ter na podatke o jezikovni kom-
4 
Prim.: Riferta, 27.

5 
Publikacija Cadastre National de L’Istrie vsebuje natančne podatke z ljudskih štetij od

leta 1880 dalje z analizo priimkov vsake posamezne istrske vasi.
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petenci, ki jih za deset gojencev hrani arhiv Frintaneuma. Iz primerjalne
analize vseh omenjenih parametrov smemo tvegati naslednjo raz-
delitev: šest gojencev je bilo hrvaške, pet italijanske narodnosti, štirje so
bili Slovenci, eden je bil verjetno po rodu tržaški Nemec, enemu pa je
narodnost težje določiti, bil pa je ali Hrvat ali Italijan.

Čeprav so tržaško-koprski gojenci Frintaneuma živeli sredi ostrih na-
cionalnih bojev in so bili mnogi tudi sami v tem oziru opredeljeni, pa je
treba vsekakor poudariti, da narodnostna pripadnost nikakor ni določala
njihovih službenih zadolžitev. Zanje je bilo pravzaprav značilno nekak-
šno kozmopolitstvo, ki se je kazalo v obvladovanju jezikov – mnogi so
obvladovali kar vse tri škofijske jezike (italijanščino, slovenščino in hr-
vaščino), poleg teh pa gotovo še nemščino in latinščino – ter v pripravlje-
nosti za vodenje katerekoli dušnopastirske postojanke v škofiji, pa naj je
bil jezik vernikov italijanski, slovenski ali hrvaški. Primerov prehajanja iz
enega jezikovnega okolja v drugega, zlasti iz slovenskega v hrvaškega
in narobe, je bilo veliko in škofje si pri premeščanju iz ene fare v drugo
s tem niso preveč belili glave. Nekaj primerov: Luka Rumpler (1817-
1899) je bil po rodu štajerski Slovenec, toda rojen v okolici Zagreba, na-
to je študiral v goriškem semenišču, pastiroval v hrvaški Istri in na slo-
venskem Krasu in končno postal profesor na zagrebški teološki fakulteti
ter kanonik zagrebške stolnice. Ludvik Ćiković (1871-1936), po rodu
istrski Hrvat, je delal vse življenje med Slovenci in bil profesor na gim-
naziji v Idriji. Ravno tako je bil Josip Ujčić istrski Hrvat, ki pa je – preden
je postal beograjski nadškof - poučeval kot redni profesor na ljubljanski
teološki fakulteti. Podobno je Giuseppe Bottegaro (1852-1941) kot ka-
plan in župnik deloval tako v italijanskih farah in ustanovah v Trstu ka-
kor v hrvaških farah v Istri. Koprčan Antonio Vattovaz (1876-1938), ki
je bil kot župnik največje tržaške mestne župnije istočasno šolski nad-
zornik na slovenskih osnovnih šolah. In še bi lahko naštevali.

Študij

Študijsko izpopolnjevanje, kateremu je bilo namenjeno bivanje v Frin-
taneumu, je bilo za tržaško-koprske gojence s formalnega vidika raz-
meroma uspešno. Dvanajst jih je doktoriralo na Dunajski teološki fakul-
teti, eden, Josip Ivanić, pa je poleg tega absolviral še v Rimu na Univerzi
sv. Apolinarija. 6  Petim med njimi se sicer ni posrečilo pridobiti doktor-
skega naslova, toda vsaj štirim je načrte prekrižala objektivna ovira, v
dveh primerih bolezen, v dveh vojna. Enemu od petih (Milanoviću) je
bil po drugi svetovni vojni podeljen doktorat »honoris causa«. Iz raz-
položljivih naslovov disertacij izhaja, da so se trije posebej posvetili dog-

6 
Prim.: Curia episcopalis, Trst, 1889, 111.
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matični teologiji, dva moralni teologiji, eden biblicistiki, eden je obdelal
angele varuhe, osem pa jih je za disertacijo izbralo tematiko iz vesoljne
in krajevne cerkvene zgodovine. En gojenec iz zdravstvenih razlogov
disertacije ni napisal, ena pa se je izgubila. Nekateri naslovi se uvrščajo
v značilen akademsko-specialistični raziskovalni žanr, drugi pa izstopajo
po svoji izvirnosti ali po posebni bližini krajevni stvarnosti. Tako je na
primer Josip Ivanić leta 1894 predložil temo o zgodovini tržaške in ko-
prske škofije, njegov kolega Antonio Mecchia pa je leta 1901 obrav-
naval seznam krajevnih škofov. Najdlje v preteklost je posegel Koprčan
Giovanni Marsich (1883-1918), ki je leta 1907 obdelal lik tržaškega
škofa in kasnejšega papeža Eneja Silvija Piccolominija v odnosu do
tedanjega gibanja za prevlado koncila nad papežem. Prijatelja in sošol-
ca Ivan Tul in Josip Ujčić, prvi Slovenec iz Mačkolj pri Trstu, drugi Hr-
vat iz Pazina, sta oba izbrala temo, povezano z vzhodnim vprašanjem in
slovansko liturgijo, verjetno ker je bilo v tržaški škofiji to vprašanje tedaj
posebno aktualno.7  Ujčić je leta 1904 obravnaval zgodovino glagolice s
posebnim ozirom na papeške odloke, Tul pa je leta 1911 oddal disertaci-
jo o pripadnosti dalmatinskih Srbov katoliški Cerkvi. Razlagalci Svetega
pisma v spisih sv. Hieronima je tema, ki jo je poglobil Janez Šust, doma
iz Škofje Loke na Gorenjskem, sicer več let tržaški generalni vikar.
Najizvirnejši pa je bržkone naslov, ki si ga je izbral Ludvik Ćiković, kas-
nejši profesor in ravnatelj na slovenski realni gimnaziji v Idriji. Leta
1900 je namreč zagovarjal disertacijo z naslednjim naslovom: Sana-
tiones miraculosae a Christo Domino patratae per hypnotismum explicari
nequeunt.

Objavljena dela

Med sedemnajstimi tržaško-koprskimi gojenci Frintaneuma je bilo
izrazitih in plodovitih piscev malo. Niti ni bilo med njimi pomembnejših
teologov ali znanstvenikov. Samostojna dela je v knjižni obliki objavilo
pet nekdanjih frintaneistov. Josef Schneider je med leti 1854 in 1861 ob-
javljal verske meditacije v italijanščini in nemščini (ena je izšla tudi v

7 
Namen tržaško-koprskega škofa Franza X. Nagla (1902-1910) je bil, da bi v svoji

škofiji udejanjil odlok Kongregacije za svete obrede z dne 5. avgusta 1898, ki je glagol-
sko bogoslužje dopuščal le pod zelo restriktivnimi pogoji. Tako naj bi odpravil
liturgične »zlorabe«, kar ni uspelo njegovemu predhodniku Andriji Šterku. Večina slo-
venske in hrvaške duhovščine pa je temu koraku nasprotovala, medtem ko so Ujčić,
Tul, ob njiju pa še njun sošolec in prijatelj Jakob Ukmar škofa Nagla podpirali ter se
pri tem zapletli v spor ne le z mnogimi svojimi sobrati, ampak celo z vodstvom sloven-
skega krščansko-socialnega gibanja v Ljubljani, ki je v vprašanju liturgičnega jezika
zagovarjalo večjo prožnost. Prim.: Blasina, S. Sede, 490-498; Košuta, L’episcopato trie-
stino di Franz Xaver Nagl, 78-88; Simčič, Jakob Ukmar, 79-87.
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slovenskem prevodu), leta 1878 pa je izdal zbirko latinskih pesmi. Juraj
Dobrila, kasnejši škof, je leta 1854 izdal znameniti molitvenik Oče, budi
volja tvoja, ki je kasneje doživel na desetine ponatisov, leta 1889 pa
mladinski molitvenik Mladi bogoljub. Josip Ivanić je leta 1926 na Du-
naju izdal slovnico srbsko-hrvaškega jezika. Najplodovitejša pisca sta
bila Ivan Tul in Božo Milanović. Prvi je bil nabožni pisatelj, avtor šte-
vilnih molitvenikov in poljudnih verskih premišljevanj, drugi je leta 1928
izdal molitvenik, po drugi svetovni vojni pa poleg številnih člankov in
razprav še vrsto šolskih učbenikov, namenjenih škofijski gimnaziji v
Pazinu, spomine (1976), zgodovino hrvaškega narodnega preporoda v
Istri (1967-73) ter zgodovino Istre v 20. stoletju (izšla postumno 1996).
Teološke razprave v strokovnih revijah sta objavljala še Ludvik Ćiković
in Josip Ujčić.

Vrnitev v škofijo

Zanimivo vprašanje je, koliko se je tržaško-koprskim škofom z ozi-
rom na lastno škofijo naložba v Frintaneum, da tako zapišem, izplačala.
Po dokončanem študiju na Dunaju so se prav vsi razen enega vrnili v ma-
tično škofijo, edini Josef Schneider je leta 1839 z Dunaja namesto v Trst
odšel drugam, namreč v Salzburg, kasneje pa se je tudi on vrnil v svoje
rodno mesto. Petnajst od sedemnajstih frintaneistov je potem v matični
škofiji vztrajalo do smrti, medtem ko sta dva prestopila v drugo škofijo,
Luka Rumpler v zagrebško, Josip Ujčić v ljubljansko. Rumpler se je že
leta 1850 vrnil v rodni Zagreb,8  kjer je potem poučeval teologijo in po-
stal kanonik ter arhidiakon. Josip Ujčić je iz Trsta šel sprva na Dunaj,
kjer je v Frintaneumu postal študijski ravnatelj, po vojni pa v Ljubljano
za teološkega profesorja in bil kasneje imenovan za beograjskega nad-
škofa. Nadaljnji trije duhovniki so sicer zapustili ozemlje matične škofije,
v katero pa so ostali inkardinirani do smrti. To so bili Ivan Tul, ki je leta
1912 šel poučevat v goriško bogoslovje, Ludvik Ćiković, ki je sprejel
mesto ravnatelja slovenske realne gimnazije v Idriji, ter Josip Ivanić, ki
je služboval na Dunaju. Zgodba Josipa Ivanića, istrskega Hrvata iz Pol-
jan pri Opatiji, je zanimiva. Po izpopolnjevanju na Dunaju je nadaljeval
študij v Rimu v nemškem zavodu »Anima«, postal nato nemški pridigar
v Trstu, naposled pa je na Dunaju naredil kariero kot profesor, ravnatelj,
arhivar in višji državni uradnik.9  Ni pa v novem okolju pozabil na svoj
izvor, saj je srbohrvaščino poučeval na šolah in je tudi izdal slovnico srb-

8 
6. marca 1850 je Rumpler predstavil prošnjo za prestop v zagrebško nadškofijo. Prim.:

ŠAT, 1850, št. 1122.
9 
Prim. pismo župnika cerkve sv. Elizabete na Dunaju z dne 15. februarja 1936. ŠAT,

1936, št. 67.
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sko-hrvaškega jezika. Značilno je tudi, da je – kot piše zaznamba žup-
nije, kjer je maševal -, spovedoval »v slovenščini, hrvaščini, italijanščini
in francoščini.« 10

Poklicna pot

Duhovnik v svojem poklicnem življenju navadno opravlja raznovrst-
ne službe. To velja tudi za gojence Frintaneuma, zaradi česar jih je težko
razvrstiti po službah, ki so jih opravljali. Kljub temu je mogoče ugotoviti,
kateri vidik je bil pri vsakem prevladujoč in v tem smislu smemo trditi,
da jih je sedem delovalo pretežno v dušnem pastirstvu (Luka Rumpler,
Antonio Stiglich, Ivan Bersenda, Giuseppe Bottegaro, Antonio Mec-
chia, Božo Milanović in Antonio Vattovaz), pri čemer sta dva (Rumpler
in Milanović) istočasno tudi poučevala teologijo, dva sta bila profesorja
in kateheta na srednji šoli (Giovanni Marsich v Kopru in Ludvik Ćiković
v Idriji), dva sta bila redna profesorja teologije (Josef Schneider v Salz-
burgu in Ivan Tul v Gorici), eden je bil vojaški kurat (Giuseppe Fabris v
Puli pri avstrijski vojni mornarici), eden višji državni uradnik (Josip
Ivanić na Dunaju), eden je bil - da tako rečem - škofijski funkcionar (Ja-
nez Šust, kancler, vikar itd.), trije so pa postali škofje, in sicer dva v pore-
ško-puljski in nato tržaško-koprski škofiji, se pravi Juraj Dobrila in Ivan
Glavina, eden pa v beograjski nadškofiji, Josip Ujčić. Edini izrazitejši
politik med njimi je bil Božo Milanović.

Pet očrtov

Življenjski očrti tržaško-koprskih frintaneistov z najosnovnejšo bib-
liografijo so zbrani v zborniku, ki sta ga uredila Karl Heinz Frankl in
Peter G. Tropper in je izšel jeseni leta 2006 (glej bibliografijo). Na tem
mestu je za ilustracijo tega prikaza izbranih pet gojencev, ki so vsak po
svoje značilen izraz realnosti, iz katere so izhajali.

Josef Schneider. Rodil se je v Trstu leta 1812. Po treh letih bogoslov-
ja v Gorici ga je škof Matej Ravnikar še diakona poslal na Dunaj. Za di-
sertacijo na dunajski teološki fakulteti je izbral kritično obravnavo nau-
ka krščanskega pisca iz 2. stoletja Tacijana. Nato je poučeval zgodovino
Cerkve in cerkveno pravo v Salzburgu ter postal celo dekan tamkajšnje
teološke fakultete. V Trst se je vrnil sredi revolucionarnega leta 1848 in
nastopil službo kanonika in šolskega nadzornika. Njegova dela razo-
devajo strogo klasicistično vzgojenega razumnika brez kakega izrazite-
jšega posluha za duha modernosti, ki je bil značilen za kulturo časa, v

10 
Izpisek iz kartoteke duhovnikov (DAW).
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katerem je živel. V svojih meditacijah, izdanih po letu 1854, izstopa kot
mislec, prepojen z idejami nespravljivega katolicizma druge polovice 19.
stoletja, ki je liberalizem enačil z revolucijo, le-to pa z brezboštvom.11

Bil je dober znanec kasnejšega ljubljanskega škofa Janeza Krizostoma
Pogačarja, kateremu je pošiljal prispevke za njegove verske publikacije.

Juraj Dobrila je bil poreško-puljski škof med leti 1858 in 1875 in
tržaško-koprski med leti 1875 in 1882. Gre bržkone za največjo oseb-
nost med tržaško-koprskimi gojenci Frintaneuma. Del italijanskega zgo-
dovinopisja mu očita, da je bil »oče slovanskega nacionalizma v Istri«,
vendar kakih otipljivih dokazov v tem pogledu nisem zasledil. V kul-
turnem in političnem pogledu je bil Dobrila sicer somišljenik djakovskega
škofa Josipa Juraja Strossmayerja, enega od pobudnikov hrvaškega na-
cionalnega preroda in jugoslovanske ideje, vendar to ne pomeni, da je
kot cerkveni dostojanstvenik izhajal prvenstveno iz nacionalnega nagiba.
Res pa je, da je imel pri svojem delovanju pred očmi zlasti malega istr-
skega človeka, ki ga je skušal dvigniti iz revščine, zaostalosti in kulturne
podrejenosti.12  V ta namen je bila njegova skrb zlasti vzgoja dobrih du-
hovniških poklicev. Med leti 1861 in 1882 je bil kot virilist član istrskega
deželnega sveta, med leti 1861 in 1867 pa član gosposke zbornice na
Dunaju. Udeležil se je tudi I. vatikanskega cerkvenega zbora in se je
podobno kot večji del avstrijskih škofov pridružil koncilski »manjšini«, ki
je nasprotovala proglasitvi dogme o papeževi nezmotljivosti.

Janez Šust, rodil se je v okolici Škofje Loke, obiskoval je gimnazijo v
Ljubljani, potem pa je leta 1855 zaprosil za prestop v tržaško-koprsko
škofijo. Njegovo službeno pot bi lahko označili za primer uspešne kari-
ere v Cerkvi, vendar brez zadnjega odločilnega koraka, namreč ško-
fovskega posvečenja, pa čeprav je bil za to službo večkrat predlagan.13

Samo dve leti je bil v dušnem pastirstvu, nato pa profesor pastoralne
teologije in cerkvenega prava, uradnik v škofijski pisarni, nato škofijski
kancler, cerkveni sodnik, predsednik krajevnega škofijskega sodišča,
stolni kanonik, dekan stolnega kapitlja, generalni vikar. Da pa najbrž le
ni bil samo suh cerkveni birokrat, pričajo njegova prisotnost v sloven-
skem kulturnem dogajanju, njegovo članstvo pri Slovenski matici in
Ljubljanskem zgodovinskem društvu ter njegova aktivna podpora Društ-
vu sv. Cirila in Metoda.

11 
Ob neki priliki je Schneider na primer zagovarjal božji izvor papeževe časne oblasti.

Prim .: Parentin, Un triestino colto, 12.
12 

R. Wörsdörfer, Cattolicesimo »slavo« e »latino«, 123.
13 

V letih 1882 in 1896 je bil na primer predlagan na čelo tržaško-koprske škofije. Prim.:
DAT, I.R. Luogotenenza, atti presidiali, 1882, fasc. 122, 4/5.2; 1896, fasc. 190, 4/5.2.
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Ivan Tul. Ta slovenski duhovnik, rojen leta 1879 v Mačkoljah pri Tr-
stu, je bil sovrstnik in prijatelj svetniškega kandidata Jakoba Ukmarja in
je v letih pred prvo svetovno vojno, podobno kot Josip Ujčić, iz ozadja
sodeloval pri njegovem poskusu uveljavitve konservativne inačice slo-
venskega krščansko-socialnega gibanja na Tržaškem. Bil je izrazito kon-
templativen duh in se je kot tak usmeril v poučevanje. Med vojno je bil
vojaški kurat, po vojni pa je poučeval moralno teologijo na goriškem bo-
goslovju, kjer je bil tudi semeniški spiritual. V letih 1932-1934 je postal
žrtev protislovenske kampanje, ki jo je vodil fašizem, dobil policijski opo-
min in bil odstranjen iz semenišča, čeprav je predavateljsko stolico ohra-
nil. Bil je plodovit nabožni pisatelj. Po odstranitvi iz semenišča se je na-
stanil pri usmiljenih bratih v Gorici in duhovno oskrboval njihov zdrav-
stveni dom.

Božo Milanović je za Dobrilo med tržaško-koprskimi gojenci Frinta-
neuma najbrž najbolj znana osebnost. Bil je doma iz osrednje Istre. V
Avguštinej je bil poslan konec leta 1917. Za poletne počitnice leta 1918
se je vrnil v Istro, nato pa je z razpadom Avstrije zavod prenehal delo-
vati.14  Za časa fašizma je bil Milanović eden od voditeljev hrvaške manj-
šine v Italiji. Kot duhovnik je služboval v Trstu, od koder je urejal izdaje
Mohorjeve družbe za Istro. Po vojni pa je odigral pomembno politično
vlogo tudi na pariški mirovni konferenci in pri uravnavanju odnosov
med komunistično oblastjo in katoliško Cerkvijo v Istri. Poleg tega je bil
po vojni več kot dvajset let (1947-1968) profesor filozofije in ravnatelj
škofijske gimnazije v Pazinu ter vsestranski kulturni delavec. Njegove
zgodovinske raziskave o Istri in hrvaškem nacionalnem gibanju v 19. in
20. stoletju so temeljno delo za preučevanje preteklosti tega območja.

14 
Milanović je Avguštineju namenil nekaj strani svojih spominov. Na njih je najprej

predstavil namen zavoda, nato pa nadaljeval: »Iz Avguštineja nas je vozila cesarska
kočija, ko smo hodili maševat v palačo Lichtenstein, kjer so nam ministrirali ‘mladi prin-
ci’. Ob nedeljah in zapovedanih praznikih sem hodil maševat in pridigat v hrvaščini v
lepo cerkev, ki je bila namenjena na Dunaju živečim Hrvatom. Za to službo sta me
zaprosila dr. Ujčić in prof. dr. Josip Nagy (...) Moja latinsko pisana disertacija je obsega-
la 70 strani večjega formata in je bila zaključena pred sklepom šolskega leta, na univerzi
pa odobrena 1. junija 1918. V njej sem s posebnim zadovoljstvom pisal, da je po filozo-
fiji sv. Tomaža Akvinskega moralno dovoljen upor (revolucija) za zamenjavo državne
oblasti. To potrjuje tudi znameniti filozof Suarez. Dejstvo je, da so se avstrijski mora-
listi izogibali temu vprašanju – verjetno iz obzira do avstrijske oblasti (...) Ko je konec
oktobra istega leta končala svetovna vojna, je bil ravno čas pričetka akademskega leta,
a ker je Avstro-ogrska razpadla, je zavod prenehal z delovanjem.« B. Milanovič, Moje
uspomene, 25-26.
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Sklep

Če naj na koncu na podlagi doslej pridobljenih podatkov tržaško-ko-
prskim gojencem Frintaneuma skušam določiti neke skupne poteze in
značilnosti, bi izpostavil naslednje točke:

1) Prav vsi so ostali zvesti svojemu poklicu, poslušni svojim škofom
ter stoodstotno pravoverni. Tudi ko je kateri med njimi iz političnih raz-
logov prišel navzkriž s cerkvenim predstojnikom, se hierarhični pokoršči-
ni ni izneveril.

2) Nihče med njimi se ni proslavil s kakšnimi individualnimi ali celo
senzacionalističnimi podvigi. Nasprotno, za službe, ki so bile v tržaško-
koprski škofiji zaupane gojencem Frintaneuma, pa čeprav so bile večino-
ma ugledne, je bil bolj značilen duh služenja cerkveni skupnosti kakor
iskanje osebnega uspeha.

3) Na podlagi razpoložljivih virov je mogoče sklepati, da so tržaško-
koprski gojenci Frintaneuma v svojem duhovniškem življenju večinoma
sloveli kot osebno pobožni, globoko duhovni, moralno neoporečni in vi-
soko izobraženi možje.

4) V javno življenje so posegali le redki. Škofje so tu seveda izjema,
saj so bili v javnosti prisotni že po svoji službeni dolžnosti. Za nekatere
med njimi je izpričano, da so bili aktivni v nacionalnih gibanjih, vendar v
tem pogledu nikomur ni mogoče očitati prenapetosti ali nestrpnosti.

5) Na splošno je bila za njihovo nazorsko in cerkveno usmeritev zna-
čilna določena konservativnost. Zato najbrž ni naključje, da niti krščan-
sko-socialno gibanje med njimi ni imelo kakih izrazitejših zastopnikov,
oziroma so to opredelitev razumeli v konservativnejšem smislu.
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