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Leopoldinina ustanova na Dunaju in njena podpora
slovenskim misijonarjem v ZDA
Povzetek: Prispevek prikazuje zgodovinski pregled ustanovitve in delovanja Leo-

poldinine ustanove, ki je nastala leta 1829 na Dunaju in je delovala do leta 1914.
Namen Leopoldinine ustanove je bil pospešiti dejavnost katoliških misijonov v
ZDA, vključiti vernike v delo za razširjanje katoliške Cerkve v drugih delih sveta
in trajno ohranjati spomin na nekdanjo brazilsko cesarico Leopoldino, po kateri je ustanova dobila ime. Ta ustanova je finančno in materialno podpirala dejavnost katoliških misijonov v ZDA in delovanje slovenskih misijonarjev. V njej
je slovenski misijonar in škof Irenej Friderik Baraga (1797–1868) našel močno
oporo, saj je zanj zbirala denarno pomoč, organizirala dopisovanje in finančno
podpirala tiskanje njegovih knjig.
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Irenej Friderik Baraga

Abstract: The Leopoldinian Institution in Vienna and its Support for Slovenian
Missionaries in the USA

The article reviews the history of the founding and activities of the Leopoldinian
Institution, which was founded in Vienna in 1829 and was active until 1914. The
aim of the Institution was to promote the activities of Catholic missions in the
USA, to involve the faithful in the work for the spread of Catholicism in other
parts of the world, and to preserve the memory of the former Brazilian Empress
Leopoldina for whom the Institution was named. The Institution provided financial and material support to the Catholic missions in the USA and for the work
of Slovenian missionaries. The Slovenian missionary Bishop Irenaeus Frederic
Baraga (1797–1868) found the Institution highly supportive in terms of financial aid, organized correspondence and financing for the publication of his books.
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1.

Uvod

V 19. stoletju so zaradi verske prenove znotraj katoliške Cerkve v Evropi nastale
številne misijonske družbe, ki so finančno in materialno podpirale misijonarje in
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njihovo delovanje. Leta 1814 je papež Pij VII. (1800−1823) z bulo Sollicitudo omnium ponovno vzpostavil delovanje jezuitskega reda, ki je kmalu obnovil staro misijonsko tradicijo. V misijonsko delo so se ponovno vključili številni redovi, med
temi tudi frančiškani, kapucini in jezuiti. Poleg tega je bila ustanovljena vrsta redovnih skupnosti, ki so si misijonsko delovanje postavile kot prednostno nalogo.
Leta 1815 je začel spet delovati Pariški seminar (Missions étrangères de Paris).
Leta 1816 sta bila ustanovljena še redova: oblati Marije Brezmadežne in Marijina
družba ali maristi, ki sta aktivno delovala na področju misijonarstva. Red maristov
je dobil papeško priznanje kot duhovniška kongregacija leta 1836, oblati Marije
Brezmadežne pa leta 1826, ko je deloval v Franciji in od leta 1841 dalje v takratnih
francoskih kolonijah (zlasti v Kanadi), pa tudi na ozemlju ZDA. V ta namen je papež
Pij VII. leta 1817 reorganiziral kongregacijo za širjenje vere v Rimu (Congregatio
de Propaganda Fide) kot urad za misijonarstvo. (Kolar 1999, 43–47)
Kongregacijo za širjenje vere v Rimu je leta 1622 ustanovil papež Gregor XV.
(1621–1623) z bulo, imenovano Inscrutabili Divinae Providentiae. Njegov namen
je bil organizirati misijonarstvo po svetu, poudariti pomen misijonarstva pri širjenju krščanske vere in utrditi vlogo misijonarjev v cerkveni obnovi. Kongregacija je
vodila delo misijonarjev po vsem svetu in skrbela za ustanavljanje katoliških šol.
Izbrani misijonarji so se odlikovali po svojih pridigarskih sposobnostih in po strogi
moralnosti. Podrejeni so bili papeškim nuncijem, ki so o uspehih in delovanju misijonarjev redno poročali kongregaciji za širjenje vere v Rimu. (Guilday 1921, 478–
494)
Evropa je gospodarsko in versko vplivala na ZDA prek misijonarjev, ki so takrat
delovali v Severni Ameriki. V tridesetih letih 19. stoletja so bile v Evropi ustanovljene številne misijonske družbe, ki so finančno in materialno podpirale misijonarje in njihovo delovanje na severnoameriškem kontinentu. To je bil čas med
letoma 1830 in 1870, ko ameriška cerkvena zgodovina beleži izreden razmah misijonskih pobud, ki so jim dajale močno oporo tri najpomembnejše misijonske
družbe tega časa, ustanovljene v osrednjem evropskem kulturnem prostoru: družba za širjenje vere leta 1822 v Lyonu, Leopoldinina ustanova leta 1829 na Dunaju
in Ludvikova misijonska družba leta 1828 v Münchnu. Prispevki teh družb, ki so
velik del svoje pozornosti namenjale prav severnoameriškim misijonom, so zelo
zaznamovali tudi delovanje slovenskih misijonarjev. Izključna francoska vloga v
vodenju družbe za širjenje vere v Lyonu je povzročila, da so v nemško govorečem
okolju začele nastajati družbe, ki so podpirale misijonsko delo in so bile od družbe
za širjenje vere v Lyonu neodvisne. Družba za širjenje vere v Lyonu se je hitro širila po vsej Franciji in bila aktivna v vseh francoskih škofijah. (Kolar 1999, 44–45;
Mathäser 1939, 15–16; Kolar 2003, 35)
Na pobudo Pauline Marie Jaricot (1799–1862), ki je bila začetnica organiziranega misijonskega delovanja v Franciji, je leta 1819 v Lyonu nastala misijonska
družba za širjenje vere. Pridobivala je finančno podporo in številne minimalne, a
vendar redne donacije vernikov. Prvotno je Madame Petit v Parizu začela zbirati
denar za severnoameriška škofa, za Benedikta Josepha Flageta (1763–1850) v
Bardstownu, zvezna država Kentucky, in za Louisa Williama Valentina Dubourga
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(1766−1833) v New Orleansu, zvezna država Louisiana. Prizadevanja za utrditev
evangelizacije in misijonarstva je škof Dubourg najprej predstavil francoskemu
dvoru in kralju Ludviku XVIII. Nato se je udeležil ljubljanskega kongresa leta 1821,
na katerem je bil navzoč tudi cesar Franc I. Tako je bil cesar prav v Ljubljani prvič
seznanjen s stanjem misijonov v ZDA; to je bilo pomembno pri poznejšem nastanku Leopoldinine ustanove. (Cresson 1922, 95–133; Trisco 1962, 262)

2.

Nastanek Leopoldinine ustanove na Dunaju

Že leta 1827 se je nemško-ameriški duhovnik Friderick Résé iz škofiji Cincinnati
seznanil z delovanjem misijonskih družb v Evropi, ko je odpotoval v Rim. Škofija
Cincinnati je bila ustanovljena leta 1821 in je pokrivala zvezno državo Ohio in Severozahodno območje (današnji zvezni državi Michigan in Wisconsin). Na njenem
ozemlju je bilo takrat približno 940 000 prebivalcev, od tega 15 000 katoličanov. Med njimi je delovalo petnajst duhovnikov. Škofijo je do leta 1832 vodil
škof Edward Dominic Fenwick, njegov generalni vikar pa je bil Friderick Résé,
ki je za seznanitev Evrope z verskimi in gospodarskimi razmerami v škofiji
Cincinnati pripravil več knjig in jih pošiljal Leopoldinini ustanovi. Leta 1850 je
škofija Cincinnati postala nadškofija, naslednje leto je dobila visoko teološko
šolo, ki je postala osrednja teološka ustanova za vzgojo katoliških duhovnikov
na Srednjem zahodu ZDA. Ustanova je postala znana tudi zaradi prvega katoliškega časopisa v ZDA z imenom Der Wahrheitsfreund, ki je začel izhajati v
nemščini leta 1837. Kot tednik je izhajal v Cincinnatiju med letoma 1837 in
1908. (Fortin 2002, 82; Jezernik 1980, 44–66)
Škofov namestnik Résé se je na poti v Rim najprej ustavil v Parizu in v Lyonu, da
bi tamkajšnji družbi opozoril na potrebe vernikov v svoji škofiji Cincinnati in s tem
pridobil njihovo podporo. Dne 7. julija 1827 je iz Rima naslovil pismo centralnemu
svetu družbe za širjenje vere v Lyonu, v katerem je prosil za dovoljenje, da se ustanovijo enake družbe za širjenje vere tudi v drugih evropskih državah, in s tem predramil interes ljudskih množic.
Dne 2. septembra 1827 je dobil odklonilni odgovor:
»Prečastiti, iz sledečih razlogov vašemu zanimivemu pismu nisem mogel prej
odgovoriti. Šele nekaj dni potem, ko sem ga dobil, sem bil v stanju, da ga posredujem svetu [centralni svet družbe za širjenje vere v Lyonu] in dva dni kasneje sem
sam odpotoval v Pariz. Čeprav vam je očitno g. Capellari dal dovoljenje, da ustanovite družbo, vam tega dovoljenja ne moremo dati, ker nimamo nikakršnih pooblastil za Italijo, Avstrijo in za kraljevino Neapelj. Občudovali smo vaš zagon in
smo se ga veselili, toda bilo bi neprevidno predlagati, da naj bi bila Francija vodilna pri vodenju te družbe. Bilo bi priporočljivo, da ima vsaka država svoje lastno
vodstvo in da je neposredno v stiku s Propagando in da bi od nje neposredno dobila pojasnila o potrebah vsakega misijona, da bi se tako donacije kar se da pravično razdelile. Vodstva so lahko v stikih med seboj, da bi si izmenjala prihajajoče
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informacije iz misijonov ter njihove namere o porazdelitvi sredstev ali o domnevnih potrebah posameznih misijonov. Vodjo naše pisarne sem prosil, naj vam posreduje reklamni material in statute, ki ste jih želeli. Predpostavljam, da ste jih že
dobili, enako kot pismo našega častitljivega škofa, ki sem vam ga poslal z nekaterimi drugimi pismi za gospoda Badina. Z lepimi pozdravi.« (Kummer 1966, 28;
Schnabl 2013, 17)
Odklonilni odgovor ni zaustavil generalnega vikarja Réséja, saj mu je kongregacija za širjenje vere v Rimu dne 4. oktobra 1827 izdala priporočilno pismo, s katerim mu je omogočila, da se je maja 1828 na Dunaju srečal z apostolskim nuncijem,
msgr. Ugom Pietrom Spinolom (1791–1858). Nato se je sestal še s knezoškofom,
grofom Leopoldom Maximilianom Firmianom (1766−1831), in s soustanoviteljem
Leopoldinine ustanove, dr. Josefom Pletzom (1787−1840). Ker je ustanovitev takšne misijonske družbe potrebovala tudi cesarjevo dovoljenje, je Firmian posredoval glede avdience pri cesarju Francu I. dne 1. oktobra 1828. Mesec dni pozneje so na Réséjev predlog sprejeli statut Leopoldinine ustanove (Leopoldinen-Stiftung), ki je bil sestavljen po zgledu francoske družbe. Cesar Franc I. je z dekretom dne 8. decembra 1828 potrdil nastanek Leopoldinine ustanove za avstrijsko
cesarstvo. To je tudi uradni dan nastanka Leopoldinine ustanove. Pomožni škof
Johann Michael Leonhard (1782–1863) je pri papežu Leonu XII. (1823–1829) zaprosil za duhovniške privilegije. Tako je papež dne 30. januarja 1829 izdal apostolski breve. Cesar Franc I. pa je dne 20. aprila 1829 izdal še cesarsko dovoljenje.
(Thauren 1940, 52–53; Trisco 1966, 264)
Na pobudo dunajskih krogov se je Leopoldinina ustanova poimenovala po nadvojvodinji Leopoldini, hčerki cesarja Franca II. in poznejši cesarici Brazilije. S tem
je Résé počastil vlogo Habsburžanov in tudi vsebinsko vzpostavil povezavo med
ZDA in avstrijskim cesarstvom. V izvirniku se naslov ustanove glasi: Leopoldinen-Stiftung für das Kaiserreich Österreich zur Unterstützung der amerikanischen Missionen (Leopoldinina ustanova avstrijskega cesarstva v podporo ameriškim misijonom). Njen namen je bil, pospešiti dejavnost katoliških misijonov v ZDA, vključiti vernike v delo za razširjanje katoliške Cerkve v drugih delih sveta in trajno
ohranjati spomin na nekdanjo brazilsko cesarico Leopoldino, po kateri je ustanova dobila svoje ime. (Thauren 1940, 81–86; Kummer, 12–13)
Že po vsebini se je Leopoldinina ustanova razlikovala od svoje francoske predhodnice, saj se je omejevala le na misijonsko delovanje v Severni Ameriki. V praksi
pa je delovala samo na območju ZDA, tudi zaradi pastoralnih potreb nemških katoliških izseljencev. Glede zbiranja sredstev se je Leopoldinina ustanova zgledovala po francoskem modelu. Vsak član je moral tedensko darovati 1 krajcar. Za deset
članov je bil v župniji predviden en zbiratelj finančnih sredstev (miloščine), ki jih
je moral ob vnaprej določenih terminih predati duhovniku posamezne župnije. Ti
duhovniki so zbrana sredstva posredovali svojemu dekanu, dekan pa pristojnemu
škofijskemu ordinariatu in končno centralni upravi na Dunaju. (Kummer 1966,
12–13; Schnabl 2013, 20)
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Uprava Leopoldinine ustanove na Dunaju

Leopoldinina ustanova je imela svojo centralno upravo na Dunaju v dominikanskem samostanu. Na Réséjevo željo je bil najvišji kurator Leopoldinine ustanove
brat cesarja Franca I., avstrijski nadvojvoda kardinal Rudolf Johann Josef Rainer
von Österreich (1788–1831), ki je bil hkrati tudi knezoškof Olomuca. Kurator Rudolf je po prevzemu protektorata nad misijonskim delom za svojega namestnika
imenoval dunajskega nadškofa Firmiana. Po Rudolfovi smrti je leta 1832 nadvojvoda nasledil Ferdinand I., madžarski kralj in prestolonaslednik preostalih dežel.
Od leta 1835 dalje so vodili Leopoldinino ustanovo vladajoči dunajski knezoškofi.
Poleg tega je obstajal centralni odbor, sestavljali pa so ga ožji člani, ki so upravljali Leopoldinino ustanovo. V centralnem odboru ustanove so bili: direktor centralnega odbora, poslovodja in blagajnik, od leta 1855 dalje pa centralni sekretar in
dopisniki (korespondenti) ter urednik letnih poročil. Leopoldinina ustanova je za
svoje člane in podpornike izdajala letna poročila (Berichte der Leopoldinen Stiftung
im Kaiserthume Oesterreich), ki so izhajala na Dunaju med letoma 1831 do 1913.
Centralni direktor Leopoldinine ustanove je bil vedno takratni dunajski pomožni
škof. Vse funkcije, razen vodenja pisarne, so bile častne in neplačane. (Kummer
1966, 47; When Austria Helped Us 1920, 5)
Dne 13. maja 1829 je bila prva svečana seja upravnega odbora Leopoldinine
ustanove in s tem tudi njena prva predstavitev v javnosti. Centralni odbor Leopoldinine ustanove so takrat sestavljali naslednji člani:
–– Pomožni škof dr. Johann Michael Leonhard, centralni direktor Leopoldinine
ustanove;
–– dr. Kaspar Wagner, centralni blagajnik;
–– korespondenti (dopisniki):
• v nemškem jeziku kanonik Zehner;
• v latinščini Otto May;
• v italijanščini baron Prenkler;
• v francoščini in v angleščini [misijonski škofje in misijonarji] baron A. De Pont;
–– urednik letnih poročil, kanonik dr. Josef Pletz;
–– cenzor poročil, dvorski sekretar Josef Anton Pilat;
–– vodja pisarne in računovodja Anton Karl Lichtenberg ter drugi člani. (Thauren
1940, 71; Schnabl 2013, 21)
Delovanje Leopoldinine ustanove so v javnosti predstavili tako, da so pismo, ki
ga je v latinščini napisal nadvojvoda kardinal Rudolf, v obliki okrožnice razposlali
na vse ordinariate in škofije habsburške monarhije. Ordinariati so tako dobili več
izvodov pravil in statutov, prevedenih v nemščino, latinščino, madžarščino, češčino in v poljščino, dodatno pa še več izvodov papeške listine (breve) in kratko zgodovino škofije Cincinnati. Otvoritveni govor kanonika dr. Josefa Pletza je bil zamišljen kot reklamno besedilo, ki so ga razdelili med duhovnike. V junijski številki
uradnega lista dunajske škofije je bil objavljen poziv vsem duhovnikom, naj skrbijo za širitev delovanja Leopoldinine ustanove v svojih župnijah. Ko so posamezni
ordinariati razglasili uradni nastanek Leopoldinine ustanove, so številne župnije
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prav zato priredile svečane nedeljske maše. Ljudstvo se je na to odzvalo v velikem
številu, tako da je bilo konec leta 1829 že 10 000 skupin po deset članov. V letnih
poročilih so bila objavljena originalna pisma misijonarjev, ki so v pismih poročali
o porabi denarja, opisali svoje stiske in prosili za podporo. Ta pisma so motivirala
tudi številne duhovnike za misijonsko pot v Severno Ameriko. (Kummer 1966,
13–14)

Slika 1:

Baragovo pismo Leopoldinini ustanovi (DALST/DAKSt, 28. januar 1867, Marquette,
Michigan, B 1867 (XXXVII), str. 33)

Poročilo o ustanovitvi in delovanju Leopoldinine ustanove je Résé tudi osebno
prenesel tedanjemu škofu v Cincinnatiju, Edwardu Fenwicku, ki se je v pismu osebno zahvalil cesarju Francu I. V cesarjevem imenu je na to pismo dne 27. aprila 1830
odgovoril knez Metternich. (DePalma 2004, 53–75; Demerle 2013, 184–190) V
pismu je opisal navdušenje cesarja Franca I. zaradi širjenja misijonskega delovanja
v ZDA in med indijanskimi plemeni. Sporočil je: cesar je svojim narodom dovolil,
da finančno in materialno prispevajo k podpori katoliške Cerkve v ZDA prek Leopoldinine ustanove. Dunajski dvor je v Leopoldinini ustanovi videl versko zasebno
ustanovo, zato je zahteval, naj se Leopoldinina ustanova ne povezuje s francosko
organizacijo (družba za širjenje vere v Lyonu), da se ne bi s tem širile francoske
revolucionarne ideje. Dodatni razlog, da se ustanova ni povezovala s francosko
organizacijo, pa je bila značilnost francoskega misijonskega delovanja, ki je bilo
povezano z gospodarskimi in s trgovskimi interesi francoske države. (Thauren 1940,
57–62; Schnabl 2013, 22–23)
Prošnje na cesarja so bile posredovane vodstvu ustanove, ki je sredstva razdelilo po potrebah. To potrjuje tudi seznam različnih narodnosti škofov: v prvih dvanajstih letih so prispevali svoja misijonska pisma, ki jih je Leopoldinina ustanova
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izdajala v vsakoletnih poročilih. Med njimi so bili: škof Nemec, trije škofje Francozi, štirje škofje Irci, škof Italijan, škof Anglež in dva škofa Američana. (Roemer 1933,
143–211) Tudi pripadnost posameznim redovnim skupnostim ni imela posebne
vloge, saj najdemo med porabniki denarja tako red lazaristov (vincentinci) kakor
tudi red dominikancev. Denarno podporo pa so dobivale skoraj vse aktivne redovne skupnosti v ZDA. Med letoma 1834 in 1835 je izšla vrsta člankov v ameriškem
časopisju, v katerih avtorji opozarjajo na posredni politični vpliv Avstrije in misijonskega delovanja katoliške Cerkve (159). Ta opozorila so bila posledica političnih
razlik med ameriško republiko in avstrijsko absolutistično fevdalno monarhijo (Monroe Doctrine 1823, 13–26). Leopoldinina ustanova je bila ves čas svojega delovanja le zasebna verska ustanova.
Jeseni leta 1828 je Résé odpotoval v München, da bi od bavarskega kralja Ludvika I. pridobil dovoljenje za zbiranje darov za misijone v ZDA. Ideji, da bi na Bavarskem nastala misijonska ustanova po vzoru Leopoldinine ustanove, je kralj Ludvik I. v začetku nasprotoval zaradi političnih odnosov s Francijo in z Avstrijo. Vendar pa je privolil k prostovoljnemu zbiranju denarja za ameriške misijone. Med
drugim potovanjem v München je Résé skušal pospešiti ustanovitev Ludvikove
misijonske družbe. Z dovoljenjem, ki ga je dne 17. julija 1838 izdal bavarski kralj
Ludvik I., je bila ustanovljena Ludvikova misijonska družba s središčem v Münchnu. Družba je bila omejena na območje Bavarske in ustanovljena po vzoru Leopoldinine ustanove. Hkrati pa se je želela ohraniti kot izključno nemška ustanova s
svojo neodvisnostjo. Člani Ludvikove misijonske družbe so imeli nalogo, podpirati misijonsko delo z molitvijo in s finančnimi prispevki. (Thauren 1940, 88–93)

4.

Finančna podpora Leopoldinine ustanove ameriškim
škofijam in slovenskim misijonarjem

V avstrijskem cesarstvu je leta 1829 živelo oseminosemdeset škofij. V prvem letu
delovanja Leopoldinine ustanove se je na njeno misijonsko poslanstvo odzvalo
sedemintrideset škofij, zlasti avstrijske, češke in moravske. V prvem desetletju
delovanja je bila Leopoldinina ustanova navzoča v šestinsedemdesetih škofijah
monarhije, medtem ko je leta 1850 samo še devetintrideset škofij poslalo finančno podporo za misijonsko delovanje v Severni Ameriki. (Kummer 1966, 14–15)
Leta 1860 se je povečalo število škofij, ki so finančno podpirale delovanje Leopoldinine ustanove, in to na triinštirideset, predvsem zaradi intenzivnega izseljevanja
evropskega prebivalstva v ZDA in zaradi širjenja katoliške Cerkve v ZDA. V prvi
polovici 19. stoletja je katoliška Cerkev v ZDA doživljala razcvet tako po obsegu kakor pri vzpostavljanju oblik pastoralnega dela in pri oblikovanju odnosov do javne oblasti. Poleg povečanja števila duhovnikov so ji pečat dajale
ustanove, ki so jih vodile redovne skupnosti. Povečalo se je število ženskih
redovnih skupnosti, ki so sodelovale pri delovanju številnih šol in bolnišnic.
Do leta 1840 je bilo ustanovljenih prek dvesto katoliških šol. Že leta 1814 so
usmiljenke v Filadelfiji ustanovile prvo zatočišče za otroke, kjer so s pomočjo
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laikov odprle prvo katoliško šolo. Vse te ustanove so bile popolnoma neodvisne od države, vzdrževali so jih katoličani sami ali s pomočjo misijonskih družb
iz Evrope. (O'Gorman 1895, 340–363)
Do leta 1913 se je število škofij, ki so finančno podpirale delovanje Leopoldinine
ustanove, zmanjšalo na petnajst. Od prvotnih šestindvajsetih škofij iz Madžarske in iz
sosednjih dežel, ki so podpirale Leopoldinino ustanovo, jih je bilo leta 1890 le še deset.
Na podlagi podatkov o finančnih prispevkih posameznih škofij v času delovanja Leopoldinine ustanove na Dunaju je v obdobju 1830−1913 največji znesek za misijonsko
delovanje prispevala dunajska nadškofija, sledita škofija Linz in sekovska škofija. Posebej izstopa znesek ljubljanske škofije, ki pa je bil namenjen posameznim slovenskim
misijonarjem (Baraga, Pirc, Čebulj). (Kummer 1966, 36–37; Schnabl 2013, 27)
Delovanje Leopoldinine ustanove se je ujemalo tudi z državnimi in s cerkvenim
mejami znotraj ZDA. Leta 1789 je bila ustanovljena prva katoliška škofija v Baltimoru, ki je bila leta 1808 razdeljena na štiri škofije: Boston, New York, Filadelfija
in Bardstown, vse so obstajale do leta 1841. Leta 1820 sta bili ustanovljeni še škofiji Charleston in Richmond. Leta 1821 je bila od škofije Bardstown odcepljena
nova škofija Cincinnati, ki je pokrivala državo Ohio in Severozahodno območje
(današnji zvezni državi Michigan in Wisconsin). Leta 1826 sta bili združeni ozemlji
Arkansas in Missouri v novo škofijo St. Louis. Leta 1829 je nastala škofija Mobile
za Alabamo in za Florido (odstopila jo je Španija). (Kolar 1998, 50–51)
V prvem letu delovanja Leopoldinine ustanove, leta 1829, so imele ZDA le eno
nadškofijo in deset škofij, medtem ko je v zadnjem letu njenega obstoja, leta 1913,
delovalo tam štirinajst nadškofij in triinosemdeset škofij. Leopoldinina ustanova
je v petinosemdesetih letih delovanja finančno in materialno podpirala kar oseminpetdeset škofij v ZDA. Starejše škofije so po ustanovitvi potrebovale večjo finančno podporo kakor mlajše škofije (Monterey in Los Angeles v Kaliforniji), v katerih
so lahko priseljenci že s svojimi lastnimi prispevki zagotavljali denarna sredstva za
njihovo nemoteno delovanje, s tem pa tudi posredno podpirali delovanje katoliške
Cerkve v ZDA. V prvih tridesetih letih delovanja je v večji meri podpirala škofije in
misijonarje iz avstroogrske monarhije (Baraga, Pirca), ki so dobivali namenske darove predvsem iz domačih škofij. Od leta 1860 dalje je Leopoldinina ustanova neposredno podpirala tudi posamezne misijonarje, če so pridobili priporočila iz svojih ameriških škofij. Pri tem je posebno skrbela za redovne skupnosti in za župnije
z nemško govorečimi priseljenci ter za župnije s češko govorečimi priseljenci. Tako
je posameznim duhovnikom povprečno prispevala po 400 goldinarjev za misijonska potovanja. Leopoldinina ustanova je podpirala tudi duhovnike, ki so bili drugih
narodnosti. (Jezernik 1980, 14; Kummer 1966, 53–57)
O tem priča zapis:
»Skrb Leopoldinine ustanove je bila namenjena tudi drugim narodnostim avstro-ogrske monarhije. Slovenci iz domovine so na ganljiv način skrbeli za svoje
izseljene rojake. Številni duhovniki so šli z njimi čez ocean. Od redovnikov so bili
na prvem mestu frančiškani. Svojo duhovniško skrb so darovali v enaki meri tudi
Nemcem. Isto velja za madžarske, češke in poljske duhovnike. Jezikovne poseb-
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nosti so pripeljale do tega, da so se te skupine močneje izolirale. V seznamu misijonarjev najdemo jezikovne skupine monarhije, ki so bile povezane z Leopoldinino ustanovo, in jih je ta ustanova tudi podpirala.« (Kummer 1966, 38–41; Schnabl 2013, 37)
Posebej izstopa znesek darov iz Kranjske, to pa vsekakor lahko pripišemo velikemu ugledu misijonarja in škofa Ireneja Friderika Baraga (1797–1868). Misijonsko
delovanje škofa Ireneja Friderika Baraga v letih 1831–1868, tudi z znatno finančno
in materialno podporo Leopoldinine ustanove, je prispevalo k dalj časa trajajoči
fizični ohranitvi Indijancev iz plemen Ottawa in Očipve na območju današnjih zveznih držav Wisconsin, Minnesota in Michigan. (Dolinar 1980, 470–475; Južnič 2014,
77–92)

Slika 2:

Območje Great Lakes, kjer je deloval misijonar in škof Irenej Friderik Baraga (Avtorja: Irena Marković in Zmago Drole, Maribor, 2014)

Ta posebni ugled se zrcali tudi v darovih, ki so bili posebej namenjeni posameznim misijonarjem. Baraga je bil vsekakor deležen izredno velike pozornosti in prav
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njemu je bilo poslano največje število namenskih darov s slovenskega etničnega
ozemlja. Leta 1832 je prišla iz ljubljanske škofije donacija za gradnjo cerkve v Arbre
Croche, kjer je deloval Baraga med Indijanci plemena Ottawa. V podporo Baragovemu misijonskemu delovanju je Slomšek že leta 1836 izdal knjižico z naslovom
Krščanska beseda, katoliškim misijonom pomagati. V njej je Slomšek opisal zgodovino ustanovitve in namen delovanja Leopoldinine ustanove, da bi med bralci
razširil zanimanje za odhod v Baragov misijon in med njimi širil misijonsko zavest.
Slomšek je zapisal:
»V letu 1829 se je sv. Leopoldina bratovščina v našem cesarstvu začela. /…/.
Sam cesar s svojo cesarsko rodbino se je v to lepo bratovščino zapisal, da bi revnim misijonarjem pomagal oznanjevati božjo besedo v Ameriki … /…/ Ta bratovščina je v nekaj letih veliko lepega in zveličavnega naredila v daljni Ameriki. Veliko duhovnikov se je že v tiste kraje med Indijance podalo, ki želijo po krščanski
veri živeti. Tudi s Kranjskega sta šla dva duhovnika v Ameriko, katerih Slovenci ne
smemo pozabiti.« (Slomšek 1836, 29–30)
Leta 1838 je bila iz nadškofije Gorica poslana donacija za gradnjo pogorelega
uršulinskega samostana v Bostonu. Slovenski misijonarji so prejeli najvišji finančni znesek donacij v prvem desetletju delovanja Leopoldinine ustanove; to je sorazmerno z višino prejetih finančnih sredstev same Leopoldinine ustanove. V tretjem in v četrtem desetletju delovanja Leopoldinine ustanove je bil skupni prejeti znesek skoraj za polovico nižji, saj je upadlo število škofij, ki so finančno podpirale delovanje Leopoldinine ustanove, in s tem je posredno upadla tudi finančna
in materialna podpora slovenskim misijonarjem za njihovo misijonsko delovanje
v ZDA. Leta 1890 je podpiralo njeno delovanje le še deset škofij. (Kummer 1966,
38–41; Schnabl 2013, 41–42)
Misijonar Baraga je imel zasluge za novo obliko delovanja Leopoldinine ustanove, ko je v prvem pismu Leopoldinini ustanovi dne 22. januarja 1831 prosil tudi
za materialne darove:
»Znatno bolj koristno bi bilo za namene misijonskega delovanja, če bi nam poslali kelihe, moštrance, rožne vence in razpela, od teh slednjih dveh kolikor se le
da, ker tukaj takšnih predmetov ni mogoče kupiti. Cerkveni predmeti, ki so mi jih
verni ljudje dali s seboj na pot, mi sedaj odlično ustrezajo, tako da se ne morem
zadosti zahvaliti za to. Če bi nam lahko poslali bakroreze vseh praznikov skozi cerkveno leto in vseh dogodkov, potem še otroške slike, potem bi nam le-te v misijonskem delovanju pri razlaganju nauka o krščanski veri bile zelo koristne.« (DALST/
DALSt., B 1831, II, 6)
Vodstvo Leopoldinine ustanove se je na to prošnjo hitro odzvalo in svoje člane
pozvalo, naj darujejo liturgično blago in druge cerkvene potrebščine za katoliško
Cerkev v ZDA. Marca 1831 je bila poslana prva pošiljka materialnih darov v škofijo v Cincinnatiju. Baraga je še leta 1833 potrdil potrebo po okrasju za neopremljene cerkve v ZDA. Leopoldinina ustanova je podpirala misijonsko delo v ameriških
škofijah in posebej zbirala sredstva za cincinnatijsko škofijo. Bila je namreč matična ustanova za podpiranje katoliške Cerkve v ZDA. Za potrebe te ustanove je Ba-
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raga pozneje v nemščini izdal etnološko monografijo (Baraga 1837), kakor pravi
med drugim v pismu z dne 17. junija 1836, napisanem iz misijona La Pointe na
območju Lake Superior. (DALST/DALSt.,1837, X, 38–40)

5.

Sklep

Leopoldinina ustanova je za svoje člane in podpornike izdajala letna poročila (Berichte der Leopoldinen Stiftung im Kaiserthume Oesterreich), ki so izhajala v tiskani obliki na Dunaju med letoma 1831 do 1913. V prvih tridesetih letih delovanja je Leopoldinina ustanova v večji meri podpirala škofije in misijonarje iz avstroogrske monarhije (Irenej Friderik Baraga, Franc Pirc, Ignacij Mrak), ki so dobivali
namenske darove predvsem iz svojih domačih škofij. Od leta 1860 dalje pa je
neposredno podpirala tudi posamezne misijonarje, če so pridobili priporočila iz
svojih ameriških škofij. Pri tem je posebej skrbela za redovne skupnosti in za župnije z nemško govorečimi priseljenci in za župnije s češko govorečimi priseljenci.

Kratice
		

B – Berichte der Leopoldinen Stiftung im Kaiserthume Oesterreich [letna poročila Leopoldinine ustanove].

DALST/DALSt – Diözesanarchiv der Erzdiözese Wien, Abteilung Leopoldinen-Stiftung [Škofijski arhiv
dunajske nadškofije na Dunaju, oddelek za Leopoldinino ustanovo].
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