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Prispevek škofa Jakoba Maksimilijana Stepišnika
na področju cerkvenega zgodovinopisja
Povzetek: V slovensko kulturno in cerkveno zgodovino se je J. M. Stepišnik zapisal tudi

kot avtor zgodovinskih razprav in knjig. Teme s tega področja je obravnaval tako v svojih apologetskih spisih kakor v samostojnih zgodovinskih publikacijah; nekatere razprave so ostale v rokopisu. Vsa dela so bila napisana v nemškem jeziku. Za študente
teologije je pripravil obsežen učbenik z naslovom Zgodovina katoliške Cerkve. Sestavil
je več življenjepisnih orisov nosilcev protireformacije in katoliške obnove na Slovenskem. V najstarejše obdobje krščanstva na slovenskih tleh je segel z edinim dramskim
besedilom o mučencu Maksimilijanu. Da bi člane lavantinske škofije seznanil z bogato
zgodovino redovnih ustanov na njenem ozemlju, je pripravil zgodovino kartuzije Žiče.
Najbolj obsežno delo pa je namenil obravnavi papeža Pija IX. in njegovega časa, čeprav
se vsebina knjige ukvarja s Cerkvijo kot celoto in v njenih svetovnih razsežnostih. Za
pripravo spisov je uporabil dostopne arhivske vire in razprave sodobnih avtorjev, s katerimi je polemiziral, če so bile po njegovem mnenju to pristranske in krivične sodbe
o zgodovini katoliške Cerkve in o njenem mestu v zgodovini človeštva.
Ključne besede: J. M. Stepišnik (1815–1889), papež Pij IX. (1792–1878), kartuzija Žiče,
Jurij Stobej (1532–1618), Tomaž Hren (1560–1630)
Abstract: The Contributions of the Bishop Jakob Maksimilijan Stepišnik in the Area
of Church History
J. M. Stepišnik is also important for the Slovenian cultural and church history as an
author of history treatises and books. He dealt with these issues in his apologetic
writings as well as in separate historical publications; some treatises have remained
in manuscript. All writings were in German. For theology students he prepared an
extensive textbook entitled The History of Catholic Church. He wrote several biographical outlines of the representatives of the Counter-Reformation and the Catholic revival in the Slovenian territory. By his only dramatic text about the martyr
Maximilian he reached into the oldest period of christianity in Slovenia. In order to
inform the members of the diocese of Lavant of the rich history of religious orders
on its territory, he prepared a history of the Carthusian monastery Žiče (Seiz). His
most extensive work concerns pope Pius IX and his time though in the book he deals with the Church as a whole and in its universal dimensions. When preparing his
writings he used archive sources and the writings of contemporary authors and he
argued with them if he considered their statements concerning the history of the
Catholic Church and its place in human history biased and unfair.
Key words: J. M. Stepišnik (1815–1889), pope Pius IX (1792–1878), Carthusian monastery Žiče (Seiz), Jurij Stobej (1532–1618), Tomaž Hren (1560–1630)
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r. Jakob Maksimilijan Stepišnik (1815–1889), drugače znan predvsem kot 55. lavantinski škof, se je v slovensko kulturno in cerkveno zgodovino zapisal tudi kot
zgodovinar. Pripravil in objavil je nekatera dela, ki mu zagotavljajo mesto v slovenskem
zgodovinopisju. Nekatera med njimi izvirajo iz časa, ko je bil še učitelj v bogoslovni
šoli, druga pa iz obdobja njegovega škofovanja. Nekaj jih je ostalo ohranjenih v rokopisu, večji del je izšel v tisku. Tako je mogoče reči, da je bilo zanimanje za zgodovinske
teme tisto, kar ga je spremljalo vse življenje (Dolinar 1983). Vsa dela so bila pripravljena v nemškem jeziku, ki mu je bil očitno bliže, ko je uporabljal strokovno govorico za
strokovno tematiko. Ob primerjanju Slomška in Stepišnika zgodovinar lavantinske škofije Franc Kovačič ugotavlja, da je bil Stepišnik »nemški pisatelj, on hoče omikane
nemške sloje pridobiti za krščanske ideje« in da je bila Stepišniku cerkvena zgodovina
najljubši predmet (Kovačič 1928, 412). V veliki meri so zato njegove razprave odgovori na izzive, ki so jih postavljali nemški kulturni krogi v Avstriji, in so v tem smislu odsev
zelo določenega zgodovinskega trenutka. Tako je v okviru apologetskih tem spregovoril o tipično zgodovinskih (in za nemške dežele, kjer je prevladoval protestantizem,
spornih) temah, kakor na primer o papeštvu in o primatu rimskega škofa, o meniških
pojavih, o humanizmu in o verski (ne)toleranci, o inkviziciji (postavil je zelo jasno mejo
med njeno cerkveno in politično funkcijo), o vraževerju in razsvetljenstvu, o znanosti
in umetnosti, o napredku in o podobnim temam.1 Z zgodovinskimi spisi, pripravljenimi v nemškem jeziku, pa je vsekakor poznavanje slovenske zgodovine, posebno cerkvene, ponesel v širši srednjeevropski prostor. Posamezna vprašanja z zgodovinskega
področja je obravnaval v drugih kontekstih. Na to področje je posegel še v drugih nastopih, denimo v pridigi ob blagoslovitvi novega zvonika župnijske cerkve v Celju; pridiga je izšla v tiskani obliki v slovenskem in v nemškem jeziku. Vsaj nekoliko so njegovi zgodovinski spisi postali del slovenske historiografije in referenčno mesto za zgodovinarje, ki so v času po njem v skladu z novimi dognanji in razpoložljivimi viri obravnavali ista vprašanja.

1.

K

Biografske podobe

ot kanonik v Št. Andražu v Labotski dolini in kot učitelj v bogoslovni šoli je leta
1856 objavil krajši spis o ljubljanskem škofu Tomažu Hrenu (Stepischnegg 1856).
Spis obsega trideset strani in daje temeljne informacije o pomembnem voditelju ljubljanske škofije v času katoliške prenove in protireformacije. Spis je nastal kot rezultat
zanimanja za obdobje reformacije na slovenskih tleh in za obdobje katoliške prenove,
ki je sledila reformaciji; pri tej prenovi so opravili odločilno nalogo voditelji škofij v
Ljubljani (Tomaž Hren), v Št. Andražu (Jurij III. Stobej) in v Seckauu (Martin Brenner).
Zagotovo je dokaz božjega varstva Cerkve v hudih časih in preizkušnjah, da ji Bog daje
posebno vnete in odločne voditelje, zapiše Stepišnik v uvodu te razprave. Predstavi
nekaj primerov iz zgodovine Cerkve v visokem srednjem veku (papež Gregor VII., Tomaž iz Canterburyja), v poznem srednjem veku (ustanovitelji mendikantskih redov) in
v reformaciji (tu izpostavi kardinala Stanislava Hosiusa iz Ermelanda in kardinala Petra
Pazmana, nadškofa iz Zagreba). Notranja Avstrija se lahko pohvali, da je imela v tem
1

Tem vprašanjem je posvetil večino četrtega dela knjige Abhandlungen über Religion und Kirche (Gradec:
J. A. Kienreich, 1857). Tu so sorazmerno obširna poglavja namenjena posameznim vprašanjem: papeštvu
(pogl. 29), meništvu (pogl. 30), humanosti (pogl. 31), inkviziciji (pogl. 32) in vraževerju, razsvetljenstvu
(pogl. 33).
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času tri škofe, ki so pogumno branili Cerkev pred nevarnostmi protestantizma in so
pri delu pomagali nadvojvodu Ferdinandu II., doda v uvodu. Stepišnikova razprava je
razdeljena na pet delov: uvajanje krščanstva na Kranjsko; ustanovitev ljubljanske škofije in nekatere reči iz njene zgodovine do nastopa škofa Tomaža Hrena; uvajanje in
razširjanje protestantizma na Kranjskem; Tomaž Hren kot pastir svoje škofije; Tomaž
Hren kot borec proti protestantizmu. Pri pripravi dela je uporabljal takrat dostopne
vire in zgodovinska dela; bogato je navajal J. V. Valvasorja, vir sta mu bila tudi zgodovinar lavantinske škofije C. Tangel in zgodovinar cesarja Ferdinanda II. in njegovih staršev, F. Hurter, ki je bil po letu 1846 uradni dunajski dvorni historiograf.2 Ob številnih
odprtih vprašanjih glede naselitve prednikov Slovencev in glede začetkov akcije pokristjanjevanja ne daje dokončnih odgovorov, temveč navaja različne možne razlage
in vire, ki jih je uporabil za pripravo besedila, a do njih ni želel zavzeti dokončnih stališč.
Ob nekaterih podatkih, ki jih navaja v svojem spisu, nam današnja primerjava pokaže,
da je bilo takratno znanje napačno. Leta 1540 naj bi Primož Trubar dobil župnijo Lack
(Loka), od koder naj bi ga pregnal freisinški škof, takrat lastnik Loke (Stepischnegg 1856,
10).3 Jurij Dalmatin naj bi bil tudi odpadli katoliški duhovnik in zanj naj bi se uporabljal
vzdevek »Jurij Kobila« (11).4 Dodani so daljši orisi razširjanja protestantizma med Slovenci in delovanja deželnih knezov in izsiljevanja deželnih stanov, da so ob potrjevanju
novih davkov za obrambo pred Turki dobili nekatere pravice na verskem področju. Ko
Stepišnik zavrne sodobne kritike protestantskih in katoliških zgodovinarjev Ferdinandovega ravnanja in protireformacije kot grozno obdobje, znano po kršenju pravic in v
najbolj temni luči, doda: »Kdor pa stvar globlje pogleda, dobi o tem drugačno, boljše
mnenje. Naj takšni zgodovinarji, ki se pritožujejo o netoleranci katoliških vladarjev, ne
spregledajo, kako je šlo ubogim katoličanom v Angliji pod deviško kraljico Elizabeto,
ali na Irskem, kjer v odnosu do protestantov po številu izginjajo; vse to do našega stoletja; kakšna trda usoda pritiska na katoličane še danes na Švedskem, kjer je prestop
v katoliško cerkev še vedno kaznovan z zaplembo premoženja in izgonom iz dežele.«
(28) Hkrati doda, da je imel Hren bolj prizanesljiv odnos do protestantskih laikov, ki so
lahko ostali na svojih mestih in opravljali svoje delo.
Življenju in delovanju škofa Tomaža Hrena sta namenjeni dve poglavji, pri tem pa
pri pregledu Hrenovega življenja in poti do škofovske službe ne namenja pozornosti
vprašanjem, ki so spremljala njegovo družino in protestantske korenine in njegovo
imenovanje za škofa, ravnanju graškega nuncija Hieronima Porzia in drugim okoliščinam, ki so sestavni del védenja o škofu Hrenu. Orisane so različne dejavnosti, ki jim je
dal podporo in jih umestil v svoj pastoralni načrt, od uvajanja novih redovnih skupnosti in raznih cerkvenih združenj do posvečevanja cerkva in oltarjev in skrbi za urejenost
svetišč. Po Stepišnikovem razumevanju dogajanja v ljubljanski škofiji na začetku 17.
2

Friedrich Hurter (1787–1865) je med letoma 1850 in 1864 v enajstih zvezkih izdal zgodovino cesarja
Ferdinanda II. in njegovih staršev; to delo, ki je z leti postalo osrednji vir za preučevanje katoliške prenove
in predvsem protireformacije, je Stepišnik uporabljal pri pripravi besedila o škofu Tomažu Hrenu in o
njegovem sodelovanju s cesarskim dvorom (LThK, 2. izd., 5:543).

3

Pri tem je očitno nastala zamenjava s Škofjo Loko (nem. Laack, Lack, Bischoflack), ki je bila pod oblastjo
škofov iz Freisinga. Leta 1540 je P. Trubar izgubil službo pridigarja v Ljubljani, obdržal pa je beneficiat sv.
Helene v Loki pri Radečah.

4

J. Dalmatin (1546–1589) je filozofski in teološki študij opravil na protestantskih šolah in ni bil nikoli
ordiniran za katoliškega duhovnika. S Trubarjem je odšel na Nemško leta 1565, v Ljubljano je prišel na
povabilo kranjskih deželnih stanov leta 1572. – Vzdevek »Jurij Kobila« je imel protestantski pisatelj in
pridigar Jurij Juričič, ki je bil prvotno katoliški duhovnik in se ga je vzdevek oprijel že takrat (SBL, zv.
1:417–418).
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stoletja je škof Hren vzel kot osrednje orodje za zatiranje protestantizma jezuitske
ustanove, ki jih je zelo podpiral in imel vanje polno zaupanje (obširneje je predstavljeno Hrenovo zavzemanje, da bi bil Ignacij Lojolski čimprej prištet med svete), njihovo
ustanovo v Ljubljani je od blizu spremljal in na različne načine podpiral (20). S podobno pozornostjo in podporo je spremljal delo kapucinskih skupnosti v Ljubljani, v Celju
in v Mariboru. Hrenovo delo za obnovitev katoliške vere na Kranjskem in v drugih deželah je Stepišnik umestil v širši kontekst dogajanja v notranjeavstrijskih deželah, potem ko je leta 1598 prevzel oblast nadvojvoda Ferdinand II. in protireformacijske ukrepe postavil na prvo mesto svojega vladanja. »Gotovo. Storil je velike reči! Neuničljivo
sije njegovo ime v analih cerkvene zgodovine Notranje Avstrije – in zagotovo tudi v
knjigi večnega življenja,« sklene svojo razpravo Stepišnik (30). Za navajanje statističnih
podatkov o cerkvah in oltarjih, ki jih je škof Hren posvetil, ali o številu birm in o ordinacijah subdiakonov, diakonov in duhovnikov je moral Stepišnik uporabljati Hrenove
protokole in drugo arhivsko gradivo. Iz lavantinskega konzistorialnega arhiva je dobil
korespondenco, ki jo je imel Hren s tamkajšnjim škofom J. Stobejem.
V istem letu 1856 je v publikaciji cesarske dunajske akademije znanosti Archiv für
Kunde österr. Geschichtsquellen objavil spis o lavantinskem škofu Juriju Stobeju (Stepischnegg 1856a). Temeljni vir za sestavo biografije so mu bila Stobejeva pisma, izdana
leta 1748 v Benetkah,5 in dokumenti iz konzistorialnega arhiva lavantinske škofije. Po
Kovačičevem mnenju je bil ta Stepišnikov spis izraz védenja o škofu Stobeju sredi 19.
stoletja, a to ni več zadoščalo v času, v katerem je Kovačič pripravljal zgodovino lavantinske škofije, čeprav je hkrati res, da je Stepišnikova dognanja uporabil, ko je orisal
stanje škofije v času delovanja škofa Stobeja. Spis je imel pomen predvsem takrat, ko
je izšel. Sedem poglavij (str. 71–132) razprave obravnava vsa pomembna področja Stobejevega življenja in delovanja. Najprej je predstavljen Stobej kot lavantinski škof in
voditelj krajevne Cerkve, močno odvisen od salzburških metropolitov, a vendarle v pomembnih odločitvah samostojen. Temeljiteje je orisan njegov odnos do salzburških
metropolitov in papežev. Ker je bil med letoma 1597 in 1609 deželni namestnik v Gradcu (nasledil je ljubljanskega škofa Janeza Tavčarja), je temu področju njegovega delovanja namenjeno posebno poglavje, še več pozornosti pa vplivu, ki ga je imel škof Stobej na nadvojvoda Ferdinanda pri izvajanju postopkov protireformacije. To je najobsežnejši del razprave o Stobeju (15 strani od 62), obširneje oriše Stepišnik tudi Stobejeve
predloge nadvojvodu za obnovo katoliške skupnosti v notranjeavstrijskih deželah. Dve
poglavji razprave obravnavata odnos, ki ga je imel škof Stobej do nadvojvodinje Marije
(Ferdinandove matere, bil je njen svetovalec in spremljevalec na dolgih potovanjih) in
do drugih članov nadvojvodske družine. Sklepni del razprave prikaže knezoškofa Stobeja kot osebnost, njegove značajske poteze in odnose, ki jih je oblikoval do ljudi, s
katerimi je sodeloval. Predstavljeni so njegovi zadnji dnevi in skrb za škofijo in dodana
je promemorija, ki jo je sestavil nekaj mesecev pred smrtjo in v njej utemeljil pomembne odločitve svojega življenja. Zagotovo Stepišnikovemu delu dodaja posebno vrednost
dejstvo, da je bilo objavljeno v ugledni avstrijski reviji in da je bil Stepišnik edini duhovnik lavantinske škofije, ki je v njej objavljal (Kovačič 1928, 412).
Eden od pomembnih Stepišnikovih načrtov je bilo nadaljevanje zgodovine lavantinske škofije in njenih voditeljev. To delo je začel C. Tangel, ki je pripravil orise življe5

Prim. Epistolae ad Diversos Georgii Stobaei de Palmaburgo, Episcopi Lavantini (Venetiis, MDCCXLIX). Pri
tej publikaciji je bila pomembna izdaja izbora Stobejeve korespondence. Stepišnik se je v svojem spisu
na to izdajo pogostokrat skliceval in jo je uporabljal kot temeljni vir za svojo razpravo.
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njepisov škofov do Zimmermanna. Stepišnik je delo nadaljeval tako, da je že pripravil
oris Zimmermanna in Kutnarja. Oba orisa, ki sta se ohranila v rokopisu v Stepišnikovi
zapuščini, je pri svojem sestavljanju zgodovinske lavantinske škofije uporabil F. Kovačič.

2.

Učbenik za študente teologije

V

zapuščini škofa Stepišnika je zajeten rokopis z naslovom Zgodovina krščanstva in
Cerkve od začetka do našega časa (Geschichte der christlichen Religion von ihrer
Stiftung bis in die unsere Zeite), ki je nastajal daljši čas in ga je škof tudi pogostokrat
uporabljal, dopolnjeval in popravljal. Od dveh zajetnih zvezkov obsega prvi 233 strani,
drugi pa 268 drobno pisanih strani, ki jim je dodana vrsta listov, dopolnil in popravkov.
Njegov življenjepisec J. Richter na tem temelju sklepa, da je škof rokopis po vsej verjetnosti uporabljal kot gradivo za svoja predavanja s področja cerkvene zgodovine, ki
jih je imel najprej v celovškem in nato v mariborskem semenišču od leta 1850 do 1862,
ko je prenehal predavati. Drugemu zvezku je priložen seznam papežev in krajši dodatek z zgodovinskimi podatki o avstrijskih škofijah. V seznamu je v času vélikega zahodnega razkola v vrstnem redu kot redne papeže naštel Bonifacija IX., Inocenca VII.,
Gregorja XII., Aleksandra V. (1409–1410, izvoljen v Pisi, danes velja za protipapeža),
Janeza XXIII. (1410–1417, izvoljen kot naslednik v Pisi izvoljenega Aleksandra, danes
velja za protipapeža) in Martina V. (1417–31). Na seznamu protipapežev pa so tisti, ki
so bili izvoljeni v Avignonu, to so Klemen VII., Benedikt XIII. in Klemen VIII. Za vodilo
celotnega besedila je zapisal Pascalove besede: Zgodovino Cerkve moramo upravičeno imenovati zgodovino resnice (Misli, zv. 2, misel 198; prim. Pascal 1980, 293).
Celotno snov je razdelil na pet časovnih obdobij. Prvi del rokopisa obsega snov od
ustanovitve Cerkve do časa misijonarja Bonifacija in je razdeljen v dve obdobji (od
ustanovitve Cerkve do milanskega edikta 313, od verske svobode do sv. Bonifacija, z
večjim poudarkom na širjenju krščanstva med germanskimi ljudstvi). Drugi del rokopisa se začne z obdobjem sv. Bonifacija, to je v začetku 8. stoletja, in traja do nastopa
papeža Gregorja VII., to je do leta 1073. Naslednji mejnik ali četrti časovni okvir, kakor
pravi avtor, je od papeža Gregorja VII. do začetka reformacije leta 1517. Zadnji del
obsega snov od vključno protestantske reformacije do 19. stoletja. Snov se konča z
začetkom vladanja papeža Pija IX. Iz listov, ki so dodani temeljnemu besedilu, bi bilo
mogoče sklepati, da so rokopis uporabljali tudi drugi, saj so dopolnila pripravljena v
različnih pisavah. Primerjava rokopisov pove, da je temeljno besedilo napisala druga
roka kakor dopolnilno besedilo in da je ta pisava, to je pisava dopolnitev in popravkov,
bolj podobna Stepišnikovi pisavi kakor pa prvotno besedilo. To je pogostokrat popravljeno, prečrtano, dopolnjeno in na številnih mestih spremenjeno. Besedilo je razdeljeno na 166 poglavij po novem štetju oziroma na 155 poglavij v prvotnem rokopisu.
Temeljni okvir za predstavitev posameznih obdobij je delovanje papežev, ki so vključeni tudi v naslove poglavij. Vendar so poglavja – poleg posameznikov – namenjena
tudi idejnim tokovom, združenjem, redovom in drugim cerkvenim skupnostim ter
cerkvenemu slovstvu. Samostojna poglavja je posvetil posameznim dogodkom, a tudi
cerkvenim skupnostim, ki so nastale v obdobjih notranjih napetosti ali razkolov v krščanski skupnosti (npr. protestantske skupnosti v avstrijskih deželah in pravoslavne
cerkve). Zato je tudi dosledno v vsem rokopisu beseda o zgodovini krščanske vere in
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Cerkve. Da je bil pozoren tudi na druge dejavnike kakor zgolj le na cerkveno dogajanje,
je mogoče razbrati iz nekaterih širše obdelanih vprašanj. Sorazmerno veliko pozornosti je zato namenil širšemu dogajanju, na primer ob začetkih protestantske reformacije, kjer je v posebni enoti obravnaval značaj Martina Luthra in njegovo učenje (pogl.
137). Orisal je pregled razširjanja protestantizma v evropskih deželah in nato notranje
delitve v isti skupnosti. Da ga niso zanimale le strukture, je razvidno iz podrobnejših
tem, ki jih je obravnaval v samostojnih poglavjih, na primer praktično versko življenje,
znanost in cerkvena umetnost (pogl. 150), razširjenje krščanstva v misijonih in vloga
kongregacije za širjenje vere (pogl. 151, 156), janzenizem (pogl. 157). V 19. stoletju je
po predstavitvi papežev več pozornosti namenil pregledu razvoja Cerkve v posameznih
državah in začetkom delovanja Pija IX., razvoju redovnih skupnosti, cerkvenega slovstva in idejnih tokov. Zadnji podatki segajo v petdeseta leta 19. stoletja.
V zgodovino Cerkve je Stepišnik posegel tudi s svojim edinim dramskim delom, ki
ga je napisal v letu 1878 in je bilo izvedeno ob slovesni otvoritvi novozgrajenega dijaškega semenišča v Mariboru dne 1. maja istega leta (Stepischnegg 1878). Delu je dal
naslov Maximilian, podpisal ga je s kraticama J. M. O gledališkem delu v štirih dejanjih
je sam v predgovoru zapisal, da je kot podlago uporabil legendo o življenju in smrti sv.
Maksimilijana, Celjana, škofa v rimskem mestu Lavriak (Lauriacum, današnji Lorch v
Gornji Avstriji). Posebej je poudaril, da ni imel namena razpravljati o verodostojnosti
posameznih zgodovinskih dejstev in da si je pri pripravi besedila vzel nekaj pripovedne
svobode. Hkrati je povedal, da se je skušal izogniti očitnim zgodovinskim nasprotjem
in netočnostim, kakršno je bilo na primer povezovanje Maksimilijana in njegovih sodobnikov, njihovih srečanj in skupnega dogajanja. To bi lahko postavili v okvir pisateljske svobode, ki si jo je zagotovil z uvodno pripombo. Zgodovinski kontekst je praznovanje tisočletnice obstoja mesta Rima, ki ga je cesar Filip pripravil v letu 248, oziroma
širši kontekst v sredini 3. stoletja; takrat je bil Maksimilijan star 13 let (rojen torej leta
235).6 Cesar Decij je umrl leta 251. Na Makrianovo spodbujanje je cesar Valerijan začel preganjanje kristjanov v letu 257; v istem letu je nastopil svojo pot Maksimilijan.
Kot škofa v Jeruzalemu je Stepišnik sprejel Aleksandra, ki ga navaja Evzebij v svoji cerkveni zgodovini. Aleksandrijski škof je bil Dionizij Véliki, ki je umrl leta 264. Časovni
okvir je omogočal, da bi se Maksimilijan srečal z njim. Sv. Ciprijan, škof iz Kartagine, je
umrl dne 14. septembra 258. Kmalu po tistem je Maksimilijan odpotoval iz Aleksandrije. Čeprav priznava časovno neskladje, je v zgodbo vpletel še papeža Siksta II. in
njegovega diakona Lovrenca, ki sta pretrpela mučeništvo leta 258, to je po Maksimilijanovem odhodu. Po tako postavljenem kronološkem in zgodovinskem kontekstu je
Maksimilijan postal s štiriindvajsetimi leti škof v Lavriaku, mučeništvo pa je pretrpel v
petdesetem letu starosti.
Prvo dejanje se dogaja v hiši Maksimilijanovega očeta Publiusa, v bližini Celeje, od
koder je lep pogled na Savinjo in na mesto samo. Kot vzgojitelj in svetovalec živi z družino duhovnik Oranius, ki Maksimilijana spremlja na njegovi poti v Palestino. Publiusa
ubijejo pogani v mestu, ker ni hotel počastiti rimske volkulje, a še pred smrtjo dobi
Oraniusovo zagotovilo, da bo skrbel za njegovega edinega sina, če bi ta ostal brez staršev. Drugo dejanje poteka osem let za prvim, to je v začetku leta 257, ko se Maksimilijan po materini smrti odloči, da zapusti Celejo in odide v Sveto deželo (drugo dejanje,
drugi prizor), »da bi pokleknil na Odrešenikov grob. Kje bi sicer lahko dobil več moči
in poguma za uresničevanje poklica, kateremu se hočem posvetiti?« Ustavi se v Anti6

Po novejših dognanjih je bil Maksimilijan rojen med letoma 226 in 236 v Celeji (Richter 2000, 91–95).
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ohiji, v Jeruzalemu (kjer je posvečen za duhovnika) in v Aleksandriji (tu sreča škofa
Dionizija). Tretje dejanje se začne v Rimu, kjer se Maksimilijan ustavi na Kapitolu in
razmišlja o usodi svetovne prestolnice. Sreča se z rimskimi kristjani, med drugim s papežem Sikstom II. in z diakonom Lovrencem, ki skrbi za rimske reveže in jim razdeljuje
pomoč, ko se zbirajo k molitvenim srečanjem. Takrat se v Rimu prikaže delegacija iz
Lavriaka, ki papeža poprosi za novega škofa, kajti njihov prejšnji voditelj je umrl. Sikst
izbere Maksimilijana in ga posveti v škofa. Na začetku zadnjega dejanja, ki poteka v
letu 284, se Maksimilijan poslavlja od skupnosti v Lavriaku in odhaja v Celejo, da bi
tam okrepil kristjane, ki so doživljali sovražnosti državnih uradnikov. Njegov vpliv v
mestni skupnosti je bilo kmalu čutiti, zato so mestne oblasti postale pozorne nanj. Ker
ni hotel darovati v templju boga Marsa, so tudi njega obsodili na smrt, potem ko sta
ga zaslišala mestni sodnik Eulasius in cesarski namestnik; dne 12. oktobra je bil obglavljen.7
Dramsko besedilo je imelo v prvi vrsti vzgojno-spodbujevalni in izobraževalni namen, prilagojen mladim semeniščnikom, ki so delo postavili na oder. Zgodovinski okvir
sta bili Celeja v drugi polovici 3. stoletja in življenjska zgodba sv. Maksimilijana, po
katerem se je malo semenišče imenovalo. Zagotovo sta pri tem botrovala tudi dejstvo,
da je imel avtor za svojega drugega krstnega zavetnika prav sv. Maksimilijana, in priljubljenost celjskega mučenca v njegovem mestu. Poleg dejstev iz zgodovine, ohranjenih v raznih spisih, sta k poznavanju mučenca Maksimilijana pripomogla življenjepis,
ki ga je leta 1815 objavil J. A. Zupančič, in drugi letnik Slomškovih Drobtinic iz leta 1847,
posvečenih prav sv. Maksimilijanu. Slomšek je naročil posebno upodobitev mučenca
nad celjskim mestom in pesem, ki jo je sestavil Luka Jeran (Richter 2000, 91–95). Stepišnik je zagotovo poznal obe deli.

3.

K

O Piju IX. in o njegovem času

ot Stepišnikovo »vobče najznamenitejše delo« je F. Kovačič označil njegovo obsežno, skoraj tisoč strani obsegajočo monografijo z naslovom Papst Pius IX und
seine Zeit, ki je izšla v dveh zvezkih leta 1879 pri dvornem in univerzitetnem založniku
Viljemu Braümullerju na Dunaju. Za Stepišnikovega življenjepisca J. Richterja pa je to
»Stepišnikovo najznamenitejše delo, obravnavajoč celotno krščansko situacijo tiste
dobe« (Richter 1960, 470). Prvi zvezek obsega 478, drugi pa 452 strani, skupaj imata
96 poglavij. Vsebina knjige ne ustreza njenemu naslovu, kajti papežu Piju IX. in njegovemu času je namenil samo del prvega poglavja, to je 36 strani. Ob njem je še na kratko predstavil zgodovino prvega vatikanskega koncila. Delo je izšlo le leto dni po smrti
papeža Pija IX., desetletje po tem, ko je bil odprt prvi vatikanski cerkveni zbor, in devet
let po razglasitvi dogme o papeževi nezmotljivosti. Vsaj v tem delu je bila razprava sad
Stepišnikovih osebnih spoznanj in vtisov, ki si jih je pridobil na koncilu, dogodkov in
človeka, »ki je sam doživljal vse peripetije koncila in je bil tudi glede izida glasovanja
o papeževi nezmotljivosti osebno prizadet«, kakor ugotavlja J. Rajhman (1979, 331).
Po Stepišnikovem osebnem prepričanju, ki ga je izrazil še pred koncilom, je bilo razglašanje takšne dogme za razburkano in idejno napeto drugo polovico 19. stoletja
neprimeren čas.

7

Glede na rojstni datum in leto obstojita dve letnici tudi za čas njegove smrti: 284 in 305. Temu vprašanju
je večjo pozornost namenil J. Richter (2000, 93) v svojem prispevku za knjigo Leto svetnikov.
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Knjiga je nastala kot sad Stepišnikovega doživljanja časa in razmer, zlasti na socialnem področju, in kot osebno doživljanja Cerkve v novih razmerah. Po svojem delovanju in članih je bila Cerkev del zelo razgibane družbe 19. stoletja, vedno bolj vpeta v
dogajanje na svetovni ravni, v katerem je morala tudi sama iskati odgovore na nova
vprašanja. Med temi je izstopalo socialno vprašanje in mesto Cerkve pri njegovem
reševanju. »Vso ostalo knjigo pa zavzemajo podatki o stanju katoliške cerkve v posameznih državah Evrope, Azije, Afrike, Amerike in Avstralije. V drugem poglavju II. dela
podaje tudi pregled o katoliški literaturi in krščanski umetnosti v raznih državah v
Evropi in Severni Ameriki. V II. delu drugega zvezka govori o stanju protestantizma in
iztočne razkolne cerkve in o poizkusih za združitev krščanskih veroizpovedi, v dodatku
pa o nemškem katolicizmu, o protikrščanski literaturi in o socijalizmu,« je na kratko
povzel vsebino monografije F. Kovačič. Pozoren je bil na Stepišnikovo razumevanja
dogajanja v Sovjetski zvezi; o tem je spregovoril v zadnjem poglavju drugega zvezka,
kjer je predstavil zgodovinski pregled socializma. »Iz tega je videti, da je Stepišnik s
paznim očesom zasledoval razne struje v moderni družbi,« je sklenil F. Kovačič (1928,
413).
Prav nekatera spoznanja, ki jih je zapisal v tem poglavju, kažejo, da je dobro poznal
stanje človeškega duha in probleme, s katerimi so se srečevali ljudje njegovega časa.
J. Rajhman je v svoji analizi tega Stepišnikovega dela opozoril na povezavo med delovanjem v lavantinski škofiji, kjer je bila leta 1878, to je leto dni pred izidom knjige,
pripravljena škofijskega sinoda, ki je veliko pozornosti namenila prav socialnim vprašanjem. Rajhman je našel veliko idejno podobnost med stališči, izraženimi na pastoralni konferenci in zapisanimi v zapisniku konference, in tistimi, ki jih Stepišnik postavil v knjigi. Iz tega je sklepal, da je bil Stepišnik po vsej verjetnosti avtor zapisnika pastoralne konference. Seznanjen je bil s hitrim širjenjem socialdemokratskih idej in z
nastajanjem skupin, ki so zagovarjale nekatera stališča, sporna tako za Stepišnika kakor
za celotno cerkveno učenje (npr. o zasebni lastnini). Po njegovem prepričanju je bila
rešitev socialnega vprašanja zvestoba evangeliju in poglobljena vernost, to bi tudi
preprečilo, da bi se uveljavil nekrščanski socializem. Besedilo knjige hkrati pokaže, da
je škof Stepišnik dobro poznal razmere v carski Rusiji leta 1879. »O Rusiji se je splošno
mislilo, da v njej kot agrarni državi ne more socijalna demokracija priti do odločilne
moči. Sedaj, ko imamo pred seboj nezaslišane grozote v tej državi najradikalnejše struje socijalne demokracije, vidimo, da je zadel pravo Stepišnik, ko je leta 1879 pisal o
Rusiji: 'Vielleicht ist kein Reich der Welt vom Sozialismus, ja Nihilismus, so unterminiert wie Russland' (str. 450).« (413)
Po mnenju krškega škofa dr. Josefa Kahna, izrečenem v pogrebnem govoru v mariborski stolnici dne 1. julija 1889, je bilo to obsežno delo izraz Stepišnikovega zanimanja za vprašanja njegovega časa in velik dokaz spoštovanja do vrhovnega pastirja Cerkve, čigar učiteljsko in voditeljsko službo je »obravnaval z jasnostjo in toplino«. Škof
Kahn je v svojem nagovoru dvakrat poudaril, da je Stepišnik zavzeto sodeloval na prvem vatikanskem koncilu in pri reševanju različnih nalog, ki jih je koncil imel, tako na
področju učenja kakor na področju discipline. Poskrbel je, da so bili v lavantinski škofiji oznanjeni vsi koncilski sklepi, je zatrdil škof J. Kahn. »Kako zelo je pokojni preučeval
vprašanja svojega časa, kako skrbno in s kolikšno budno pastirsko skrbjo je vse spremljal, lahko vidimo iz tega, da je leta 1879 napisal in objavil delo v dveh knjigah o papežu Piju IX. in njegovem času,« je dodal škof Kahn (1889, 6). Po prepričanju istega
govornika je bilo najbolj obsežno Stepišnikovo delo izraz njegove učiteljske službe in
povezanosti z rimskim sedežem.

Bogoslovni_vestnik_1_2010.indd 52

16.6.2010 9:22:35

Bogdan Kolar - Prispevek škofa Jakoba Maksimilijana Stepišnika...

4.

L

53

O kartuziji Žiče

eta 1884 je škof Stepišnik v samozaložbi izdal spis o žički kartuziji Das kathäuser-Kloster Seiz. Delo, ki obsega sto strani besedila, vključuje še dve upodobitvi: sliko
iz Vischerjeve Topografije Štajerske in predstavo samostanskih poslopij, kakršna so
bila ob nastanku knjige. Kakor je zapisal v uvodu, ga je k zbiranju gradiva o najstarejši
kartuziji v slovenskih deželah, v nemškem prostoru in na področju njegove škofije nagnilo zanimanje za ta del zgodovine. Zagotovil je, da je zbral vse dosegljive vire, hkrati pa je izrazil pripravljenost, da upošteva vse dopolnitve, ki bi mu jih zagotovili bralci
in javnost. Enaindvajset krajših poglavij je vsebinsko razporejenih po samostanskih
predstojnikih, ki so odločilno zaznamovali delovanje samostana od njegove ustanovitve do ukinitve. Pri tem so večji poudarki namenjeni posameznim dogodkom in procesom, povezanim z delovanjem kartuzije. Le mimogrede je omenil, da je kartuzijanski red ustanovil sv. Bruno; predpostavljal je namreč, da je bralcu to dejstvo poznano
in ne potrebuje dodatnega osvetljevanja. Po par uvodnih vrsticah je prešel k predstavitvi ustanovitve žičke kartuzije in njenega ustanovitelja. V skladu s pripovedjo v Miraculosa Carthusiae Seizensis Fundatio je navedel legendarno poročilo o dogodku iz
življenja štajerskega mejnega grofa Otokarja, ki ga je predstavil kot VII. ali kot V., čeprav
je bil v družini Traungau III. Iz istega vira je razložil tudi ljudsko ime kraja in samostana.
Pri svojem delu je uporabil dognanja, ki sta jih o začetku žičke kartuzije sredi 18. stoletja zapisala avstrijska zgodovinarja S. Pusch in E. Froelich in jih je konec 20. stoletja
v svojo monografijo sprejel J. Mlinarič (Pusch in Froelich 1756, 100; Mlinarič 1991,
42). Iz ustanovne listine, ki jo je imel za zgodovinsko zanesljivo, je posebej poudaril
dvoje pravic, ki jih je mejni grof podelil kartuzijanom v Žičah: pravico do lova in pravico do ribolova (ta je vključevala reki Oplotnico in Dravo). Nekaj več pozornosti je namenil tudi prvemu priorju, ki je po koncu službovanja v Žičah odšel8 v rodno Francijo.
Predstavljeni so razni privilegiji, ki si jih je kartuzija pridobila v teku stoletij, vključno s
tistimi, ki so jih podeljevali papeži; med temi je imel posebno mesto privilegij, da jih
je papež Lucij III. leta 1185 sprejel pod varstvo sv. Petra (podobno kakor je leto predtem vzel pod svoje varstvo benediktinski samostan Št. Pavel v Labotski dolini) in še
isto leto izdal tudi potrditveno listino za vsa samostanska posestva (Zelko 1984, 10).
Z tem dokumentom je papež po imenih pozval nekatere fevdalce, da prenehajo pritiskati na samostan. Ker je bila kartuzija Žiče tesno povezana z vsakokratnimi štajerskimi deželnimi voditelji, številne listine zadevajo ohranjanje stikov s knežjo družino,
obnavljanje privilegijev in darove, ki jih je samostan prejemal od ustanoviteljeve družine. Malo dlje se je zadržal pri bratu Filipu in pri njegovemu literarnemu spisu Vita B.
Mariae Virginis et Salvatoris metrica, ki ga je ocenil kot enega najbolj razširjenih Marijinih življenjepisov v srednjem veku. Polemiziral je z apokrifnimi spisi, ki jih je Filip
uporabljal pri pripravi besedila, in z razpravami o rojstnem kraju tega znanega kartuzijana. Blizu mu je bila ideja, da je bil Filip doma iz Prusije, ker je pesnitev posvetil
nemškim vitezom v Prusiji in ker je uporabljal nekatere izraze, ki sodijo v spodnjenemški jezik (nem. das Niederdeutsch). Posebno poglavje je namenil obravnavi priorjev,
»ki so bili hkrati vrhovni predstojniki reda«. Véliki zahodni razkol je namreč povzročil
razkol tudi znotraj kartuzijanske skupnosti. Samostani, ki niso priznali priorja v Véliki

8

Prim. J. Mlinarič (1991, 44), Kartuziji Žiče in Jurklošter. V novejšem času je pomenil nov prispevek pri
poznavanju začetkov žičke kartuzije spis L. Grilla Forschungsergebnisse hinstichtlich der Entstehung der
steierischen Kartause Seitz (Analecta Cartusiana, št. 110 (1984): 83–89). Poljudno predstavitev zgodovine
kartuzije je ob stoletnici Stepišnikovega spisa pripravil I. Zelko, takrat duhovnik v župniji Špitalič.
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kartuziji – ta je stopil na stran avignonskega papeža Klemena VII. in njegovega naslednika Benedikta XIII. –, so si izbrali drugega vrhovnega predstojnika; od leta 1391 je
prebival v Žičah in tu opravljal tudi službo priorja. Po izvolitvi Gregorja XII. v letu 1406
so se kartuzijanci ponovno združili; formalno zedinjenje je nastopilo v letu 1410. Nekaj
več pozornosti je v besedilu namenjene tudi rodbini Celjskih, ki so bili pomembni dobrotniki kartuzijanskih ustanov na slovenskih tleh.
Pri pregledu 16. stoletja Stepišnik ni mogel mimo reformacije, ki je vstopila tudi v vrste menihov in nun, kakor pravi v uvodu poglavja, v katerem je spregovoril o luteranstvu.
Če je to gibanje izšlo iz meniških celic, je ponekod vanje vstopilo. To se je zgodilo tam,
kjer je kak nezadovoljen menih ali takšna nuna, sklicujoč se na »evangeljsko«(!) svobodo, zapustil samostan. Pogostokrat so se takšni srečali – na poroki, kakor je dal zgled s
poroko s Katarino Bora sam Luter. Kljub temu je Stepišnik ugotovil, da je bilo opustošenje v štajerskih samostanih vendarle manjše, kakor je bilo drugod (Stepischnegg 1884,
64). Med prvimi takšnimi odpadniki je bil žički prior Peter III., ki je že leta 1526 (?), 1527
zapustil svojo skupnost in katoliško Cerkev. V letu po odpadu priorja Petra je prišla tudi
v Žiče deželnoknežja komisija, ki je pregledala verske razmere in razširjenost luteranskih
idej; komisija je opravila vizitacijo še v župnijah Konjice, Bistrica, Črešnjice in Laporje
(65). V istem obdobju je Stepišnik namenil pozornost poročilom o turških vpadih, ki so
večkrat prizadeli žičke kartuzijane; v enem od napadov je bil dne 1. marca 1531 ubit in
na kose razsekan prior Andrej. Veliko breme za gospodarsko stanje samostana so bile
vedno nove dajatve za protiturško obrambo, ki jih je razpisoval deželni knez. Nadloga so
bili tudi uskoki, ki jim je deželni knez dovolil, da so se naselili v bližini Žič in prevzeli nekatere obrambne naloge; dobili so vrsto privilegijev, občasno pa so napadali cerkvene
ustanove in si prilaščali njihovo premoženje. Vsaj dvakrat, leta 1630 in leta 1635, so samostan napadli in opustošili uporni kmetje (87). Ob zadnjem uporu je nič manj kakor tri
tisoč kmetov zasedlo samostan in ga oblegalo, dokler ni prišla vojska in jih pregnala.
Glavni razlog za začetek propada kartuzije v drugi polovici 16. stoletja je videl Stepišnik v propadanju reda in discipline. Ko navaja letnico 1564 kot leto, v katerem je
bila kartuzija Žiče izročena kardinalu Zahariju Delfinu, polemizira s sodobnimi avtorji,
ki so predložili drugačno kronološko zaporedje. Kot vire za razumevanje takšne odločitve je navedel daljše povzetke več listin, s katerimi je nadvojvoda Karel utemeljil
svojo odločitev. Leta 1580 so kartuzijani ponovno pridobili Žičko kartuzijo, vendar v
njihovih rokah ni ostala dolgo. Zaradi gospodarskih težav so jo v letu 1589 vzeli v upravo cistercijani iz opatije Rein, kmalu pa je bila izročena jezuitskemu redu, da bi ti s
sredstvi, ki bi jih pridobivali iz več kartuzij, med drugim tudi iz Žič in iz Jurkloštra, vzdrževali gojence semenišča v Gradcu (kartuzija Pleterje je bila izročena jezuitom v Ljubljani). Ob privolitvi deželnega kneza so graški jezuiti Žiče vrnili kartuzijanom leta 1595,
to pa je naslednje leto potrdil še papež Klemen VIII. Kot zgovorno pričevanje o stanju
v meniških vrstah leta 1594 je Stepišnik povzel poročilo, ki ga je o obisku v Žičah zapisal oglejski patriarh Francesco Barbaro in ga poslal papežu Klemenu VIII. Zapisal je, da
je poleg župnij obiskal še samostana kartuzijanov v Žičah in dominikank v Studenicah.
Med menihi v Žičah ni našel nobenega reda, niti priorja ali drugega predstojnika. Uživali so meso in imeli v samostanu ljudi vseh vrst. Menihi so se upirali vizitaciji, čeprav
jim je potrdil redovno pravilo, vendar je imel vtis, da ga niso imeli namena izpolnjevati. Sklicevali so se na privilegije, ki jih je imel samostan (82–83).
Zadnje poglavje celotnega Stepišnikovega spisa je posvečeno obravnavi ukinitve
kartuzijanskih samostanov in posebej Žič. Skupnost je vodil prior Anzelm Pintar (služ-
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bo je opravljal od leta 1765 dalje).9 Dne 12. januarja 1782 je cesar Jožef II. ukazal zapreti vse kartuzijanske ustanove (»vse redovniške hiše, samostani, hospici ali takšne
duhovne skupnosti, od moških redov kartuzijani … bodo razpuščeni in naj neha skupno
življenje tamkaj se nahajajočih oseb«), žički menihi so za ukaz izvedeli dne 22. januarja, ko je v samostan prišel grof Franc Anton Stürkh, podpredsednik deželnega sodišča v Gradcu in cesarski komisar. Takrat je bilo v samostanu šestnajst menihov: trinajst
patrov in trije bratje konverzi (Stepischnegg 1884, 97; Zelko 1984, 27). Na temelju
virov in sodobne literature je predstavljeno premoženje samostana ob ukinitvi – avtor
je zanikal nekatere pretirane vsote – in njegova nadaljnja usoda. Stepišnik je zavrnil
govorice, da bi naj bili v samostanu skriti veliki zakladi. Ob pogledu na razpadajočo
samostansko cerkev, kakršen je bil pogled nanjo ob koncu 19. stoletja, je škof dodal,
kako bi tako lep spomenik gotske arhitekture zaslužil, da se ohrani kot zgodovinski
spomenik, po njegovem mnenju pa bi bilo bolj primerno, da bi cerkev uporabili za župnijsko cerkev namesto male podružnične Marijine cerkve v Špitaliču (Stepischnegg
1884, 97–98). Oktobra 1782 je bil imenovan prvi župnik nove župnije Žiče Franc Perko.
Premoženje samostana, tudi poslopja, vsa zemljiška posest (vključno z vinogradi, ribniki, gozdovi …) in pravice so sprva postali del Štajerskega verskega sklada, leta 1827
pa je bilo na javni dražbi v Gradcu vse prodano in je prišlo v last knežje rodbine Windischgräz.
Kot pomemben vir za preverjanje podatkov o posameznikih, ki so bili s kartuzijo
tesneje povezani, je Stepišnik uporabil samostanski Necrologium. Vanj so bile namreč
vpisane obletnice smrti velikih dobrotnikov samostana, pa tudi dolžnosti, ki jih je ob
takšnih trenutkih samostan imel. Istočasno nam vrsta listin pripoveduje o posameznih
priorjih in o drugih samostanskih predstojnikih, ki so bili vključeni v širše dogajanje
tako na cerkveni kakor na državni ravni (npr. da so bili priče pri pomembnih pravnih
dejanjih, razsodniki v sporih med cerkvenimi ustanovami in podobno). To torej ni celovito zgodovinsko delo, temveč le opis posameznih dogodkov in regest v najbolj prelomnih trenutkih zgodovine Žičke kartuzije. Da bi ohranil izvirno pričevalnost dokumentov, je nekatere navedel v daljših odlomkih (med njimi po dolžini izstopata sporazum o poravnavi spora med samostanom Žiče in gospostvom Vojnik iz leta 1641 in
bula papeža Klemena XI. iz leta 1704 o združitvi posesti župnije Konjice in Žičke kartuzije, da bi se tako kartuzija laže vzdrževala), razložil je okrajšave in pod črto dodal
nekatera pojasnila. Uporabil je različne izdaje listin in tudi izvirne, ki so bile shranjene
v različnih arhivih. Med njimi je kot temeljno obravnaval delo Diplomatarium Cartusiae Seizensis.
Dodane so pripombe pod črto, v katerih avtor dodatno dopolnjuje svoje mnenje
ali predstavlja drugačne okoliščine kakega dejstva. To so vsebinske in ne zgolj bibliografske opombe. Hkrati je iz načina sestave besedila mogoče skleniti, da avtor ni imel
pred očmi bralcev, ki bi bili izključno zgodovinarji. Ni namreč dodal pregleda bibliografskih virov, literature in arhivskih virov, ki jih je uporabljal pri pripravi besedila. Ker
je bil glede nekaterih zgodovinskih dejstev negotov ali ni imel na voljo zadosti arhivskega gradiva, je to povedal ali preprosto za kako trditvijo postavil vprašaj.10
9

Stepišnik je kot priorjevo ime zapisal obe možnosti, to je Anthelmus in Anselmus Pintar (Bintar) (str. 97).
I. Zelko se je v spisu Žička kartuzija odločil za poslovenjeno obliko Antelm (Anzelm) Pintar. Po Zelkovem
prepričanju naj bi kartuzijo vodil že od leta 1762 dalje (str. 27).

10

Na takšno ravnanje se sklicujejo razprave, ki so nastale po izidu Stepišnikovega dela, katerih avtorji so
imeli na voljo več gradiva (Mlinarič 1991, 53; 64).
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Očitno je bilo delo v tiskarni opravljeno na hitro in je zmanjkalo časa za temeljit
pregled prvih odtisov, saj najdemo vrsto napak, tudi bistvenih, in je bilo zato na koncu
treba dodati njihov seznam (errata corrige).

5.

S

Sklep

tepišnika kot zgodovinarja so v prvi vrsti zanimala vprašanja, ki so segala na dve
področji: tista, ki so bila povezana z zgodovino lavantinske škofije, in vprašanja Cerkve, kolikor so bila povezana z njenim delovanjem na Slovenskem. V okviru priprave
spisov s področja apologetike je obravnaval posamezna vprašanja zgodovinske narave,
ki so bila sporna predvsem v nemškem kulturnem prostoru in so bila vedno znova v
središču pozornosti zlasti po letu 1855, ko je bil podpisan konkordat med habsburško
monarhijo in papežem Pijem IX. (v tem smislu je mogoče razumeti četrti del njegovega dela Abhandlungen über Religion und Kirche, ki je izšlo leta 1857). Spisi so bili priložnost, da je z zgodovinskimi dejstvi zavračal stereotipne predsodke in posploševanja,
ki so se našli o katoliški Cerkvi in o njenih institucijah v protestantskem okolju. Pri tem
je uporabljal tako avtorje iz prejšnjih obdobij kakor sodobnike in polemiziral z njihovimi trditvami. Obravnavanje posameznih vprašanj mu je ponudilo možnost, da je z
bogato zgodovino seznanjal člane škofijske skupnosti in hkrati tej zgodovini odprl pot
v širši evropski prostor. Cerkev na Slovenskem je bila del vesoljne Cerkve in v tem smislu je delila tudi njeno zgodovino. Dela ga kažejo kot človeka, ki je budno spremljal
dogajanje v svojem času in mu iskal zgodovinsko ozadje. Imel je poseben čut za socialna vprašanja in za nastopanje Cerkve na tem področju. Kot odgovor na to je razumeti daljšo razpravo o prispevku, ki ga je dala Cerkev na področju odpravljanja suženjstva in skrbi za uboge in revne.11 Videl je veliko problematiko, ki jo je prinašala industrializacija, in rešitve po predlogih skupin, ki so se navdihovale pri socialnodemokratskih načelih. Z njimi se ni strinjal in jim je kot za kristjane edino sprejemljivo predlagal
prenovo družbe in družbenih odnosov na evangeljskih načelih. Dobro poznavanje
posameznih vprašanj mu je omogočilo, da je izrekel spoznanja, ki so v prihodnosti
dobila svojo polno potrditev. Ob zanimanju za zgodovinski okvir delovanja posameznih
škofov nekoliko preseneča dejstvo, da ni pripravil nobenega dela o svojem predhodniku Antonu Martinu Slomšku in da v njegovi zapuščini niti ni bilo najti gradiva, ki bi
kazalo, da se je zanj sploh zanimal.

11

Poglavje 31 Stepišnikove knjige Abhandlungen über Religion und Kirche (387–405) ima naslov Humanität,
v celoti pa je posvečeno pregledu prispevka, ki ga je dala katoliška Cerkev pri odpravi suženjstva (orisano
je tudi delo N. Olivierija in vključenost slovenskega prostora v njegovo akcijo), in skrbi za revne in bolne.
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