Ocene

Marko Medved. Riječka Crkva u razdoblju fašizma: Nastanak biskupije i prvi
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Razširjeno in dopolnjeno izdajo doktorske disertacije, ki jo je avtor M. Medved
zagovarjal na Fakulteti za cerkveno zgodovino in kulturno dediščino papeške
univerze Gregoriana leta 2007, so skupaj izdale tri založbe: poleg že omenjene Kršćanske sadašnjosti še Nadškofija
Rijeka in Državni arhiv v Pazinu. Tudi ta
vidik daje objavljenemu delu pomembne razsežnosti in dodatno vrednost. Ko
je v italijanščini izšel separat disertacije,
ga je BV na kratko predstavil (2009,
227–229). Zajetno razširjeno delo je
obogateno z novimi dognanji, s sadovi
raziskovalnega dela v zadnjih letih v zvezi z arhivskim gradivom na Hrvaškem, v
Italiji in v Sloveniji. Pri tem ima poseben
pomen gradivo Vatikanskega tajnega arhiva iz časa papeža Pija XI., ki je raziskovalcem postalo dostopno konec leta
2006, saj je prav to omogočilo nova zgodovinska spoznanja o odnosu med katoliško Cerkvijo in italijanskim fašizmom.
Kakor zagotavlja avtor v uvodni predstavitvi, pomeni monografija pregled
zgodovine cerkvene ustanove, to je:
krajevne Cerkve, ki je nastala v izvirnih
zgodovinskih okoliščinah in jo lahko gledamo kot osrednji dogodek cerkvene
zgodovine na področju Reke in njenega
zaledja v obdobju med obema svetovnima vojnama, čeprav v manjšem obsegu, kakor ga nadškofija Reka zavzema
danes (šele leta 1947 sta ji bila priključena vzhodna dela, to je Trsat in Sušak).
Pretežni del arhivskega gradiva, ki je
bilo uporabljeno kot podlaga za pripra-
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vo knjige, najdemo v arhivu nadškofije
Reka. Gradivo je začelo nastajati v letu
1920, ko je v mesto sv. Vida prišel italijanski apostolski administrator, z ustanovitvijo nove škofije pa je bil ustanovljen tudi škofijski arhiv, ki sta ga v nadaljevanju obogatila dva fonda, arhiv
stolnega kapitlja in arhiv reškega arhidiakonata.
Dejstvo, da je bila škofija Reka ustanovljena v času fašizma, daje njenemu
začetnemu obdobju in nato nadaljnjemu razvoju poseben pečat. Cerkvene
razmere v njenem prostoru so bile zelo
podobne razmeram, ki so vladale v večnarodnostnih škofijah na vzhodni meji
italijanskega prostora, to je: v poreško-puljski, tržaško-koprski, krški, goriški in
v zadrski nadškofiji, ki so po razpadu avstroogrske monarhije v celoti ali deloma
prišle pod oblast Italije. V njej se je po
prvi svetovni vojni uveljavil fašizem in
leta 1922 prevzel krmilo oblasti. Cerkvene skupnosti v omenjenih škofijah so
čutile posledice novega režima tako na
ravni cerkvenopolitičnih odnosov kakor
v odnosih med duhovniki, ki so bili različnih narodnosti, največ Slovenci in Hrvati, manj Italijani. Načrten in sistematičen proces raznarodovanja so čutile
cerkvene skupnosti in njihovi voditelji
(velja spomniti na usodo škofov Andreja Karlina in Alojzija Fogarja v Trstu in
Frančiška B. Sedeja v Gorici). Drugače
od prej naštetih škofij, ki so imele za
sabo že dolgo zgodovino, so reška škofija in druge cerkvene strukture nastale
prav v tem času, tudi kot izraz italijanskih oblasti, da bi bile v službi širjenja
italijanskega vpliva na vzhodni obali Jadranskega morja.
Poleg uvodnega poglavja, v katerem
je na kratko predstavljena zgodovina krščanstva na tleh Reke in cerkvena orga-
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nizacija skozi stoletja, je vsebina razdeljena na štiri obsežna poglavja. Najprej
so orisane cerkvene razmere na Reki ob
koncu prve svetovne vojne, osrednje
osebnosti cerkvenega življenja, cerkveni objekti in redovne skupnosti, ki so v
mestu imele svoje ustanove. Več pozornosti je namenjene jezikovnemu vprašanju v cerkvi ter verskemu in cerkvenemu stanju v mestu Sušak. Drugo poglavje (109–282) je osredinjeno na položaj katoliške Cerkve med D'Annunz
ijevo zasedbo Reke, apostolskemu administratorju Celsu Costantiniju (1920–
1922) in vzpostavljanju možnosti za
osamosvojitev nove cerkvene strukture.
V tem času so se v reški Cerkvi, ki se je
osamosvajala od senjsko-modruške škofije, pokazali vsi problemi, ki jih je drugače katoliška skupnost čutila v Državi/
Kraljevini SHS in nato v Kraljevini Jugoslaviji, dodani so bili novi, povezani z
ureditvijo, ki jo je uvajal administrator
Costantini. Odločilni za nadaljnji razvoj
sta bili rapalska in rimska pogodba. Kot
primerjalni vidik študije je avtor dodal
pregled razmer v tržaško-koprski škofiji,
v kateri so morali med obema svetovnima vojnama zaradi napetosti med Cerkvijo in politično oblastjo odstopiti kar
trije škofje. Po odhodu z Reke je bil Celso Constantini postavljen za apostolskega delegata na Kitajskem in nato za tajnika misijonske kongregacije; leta 1953
je bil imenovan za kardinala.
Osrednje in najbolj obsežno poglavje
(283–484) obravnava ustanovitev reške
škofije (bulo o ustanovitvi je papež Pij
XI. izdal leta 1925) in njenega prvega
voditelja, Izidorja Saina (voditelj škofije
do leta 1932). Benediktinec Sain, doma
iz Istre, je posvetil velik poudarek organiziranju nove škofije, tudi z ustanavljanjem novih župnij – tako v mestu kakor

na podeželju – in drugih škofijskih struktur (kurija, malo semenišče, stolni kapitelj idr.). Ob vedno večjem pritisku fašističnih oblasti (leta 1929 je bil podpisan
lateranski sporazum) je Sain dajal prednost italijanski narodni skupnosti, pri
tem pa so nastajale napetosti s kleriki
in s člani cerkvenih skupnosti hrvaške in
slovenske narodnosti. V raziskavi je posebna pozornost namenjena obravnavi
Sainovega odnosa do redovnih skupnosti, do neitalijanske duhovščine, njegovim pastoralnim pobudam in vprašanju
italijanizacije cerkvenega življenja nasploh. Postopoma je iz cerkva izginjal
hrvaški jezik, čeprav je sveti sedež od
škofa Saina pričakoval, da se bo naučil
»slovanskega« jezika in v njem komuniciral z ljudmi. Tega ni storil, kljub temu
da je izhajal iz hrvaškega okolja in so v
domači družini govorili samo hrvaško.
Po Sainovi smrti je škofijo krajši čas
(1932–1933) upravljal duhovnik tržaško-koprske škofije in prošt tamkajšnjega stolnega kapitlja, Carlo Mecchia.
Zadnje poglavje (485–672) je namenjeno obdobju, ko je reško škofijo vodil
Antonio Santin (do leta 1938), to je čas
okrepljenega italijanskega pritiska na
večnarodnostno škofijo Reko in uvajanja ureditve po italijanskih vzorih. Santin je bil Istran, rojen v Rovinju, v Kopru
je bil v malem semenišču in obiskoval
gimnazijo. Med prvo svetovno vojno je
bil v mariborskem bogoslovju, nato v
Stični, kjer je gostovalo goriško semenišče. Bil je duhovnik poreško-puljske škofije. Po petih letih na čelu reške škofije
je Santin prevzel vodenje tržaško-koprske škofije in v Trstu ostal do leta 1975
ter tako močno zaznamoval cerkvene
razmere v Istri nasploh. Santin ni imel
veliko smisla za jezikovne in narodnostne vrednote Slovencev in Hrvatov, zla-
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sti ko sta postali pomembni vprašanje
izločanja njihovih jezikov iz šol in iz cerkva in vprašanje pošiljanja italijanskih
duhovnikov na slovenske in na hrvaške
župnije; posebna pozornost velja njegovemu odnosu do fašizma. Med zgodovinarji so sodbe o Santinu zelo različne;
na to avtor posebej opozori (pri ustvarjanju negativne ocene ima v veliki meri
zasluge slovenski avtor Lavo Čermelj) in
analizira razloge za takšno razdeljenost.
Med vodenjem reške škofije je Santin
največ pozornosti namenjal utrjevanju
škofijskih ustanov, ureditvi škofijskih
meja (pod njegovo oblast je prišlo več
slovenskih župnij na Notranjskem), gradnji cerkva, ljudskim misijonom in drugim oblikam utrjevanja verskega življenja. To je bil čas, ko so se napetosti med
narodnostmi v njegovi škofiji dodatno
zaostrile.
Monografija M. Medveda je temeljita in celovita študija o reški krajevni
Cerkvi, ki je nastala v posebnih zgodo-
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vinskih okoliščinah, bila z njimi zaznamovana v svojih začetkih in je nato zaradi političnih in cerkvenopolitičnih razmer imela zapleteno zgodovino. Pri pripravi besedila so bili upoštevani vsi pomembni arhivski fondi in doslej objavljene študije. Kakor se spodobi za pravo znanstveno monografijo, knjiga obsega bogato bibliografijo (vanjo so
vključeni tudi naslovi slovenskih raziskovalcev in njihovih razprav o obdobju
fašizma) ter osebno in krajevno kazalo.
Ob množici imen, s katerimi se je avtor
moral srečati, in dokumentov, ki so bili
napisani v raznih jezikih, je povsem mogoče, da je kako ime zapisano v spremenjeni obliki ali da je nastala kaka pomota. Besedilu je dodanih veliko ilustracij,
zemljevidov, preglednih kart in grafikonov, ki so vanj vključeni kot integralni
del in pomagajo pri razumevanju razgibane zgodbe.
Bogdan Kolar

