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Ordinacijska protokola Goriške 
nadškofije 1750–1824. 2 zv. Jure 
Volčjak, ur. Viri/Arhivsko društvo Slo-
venije 31 in 34. Ljubljana: Arhivsko 
društvo Slovenije, 2010–2012. ISBN 
978-961-6143-33-2 (zv. 1); ISBN 978-
961-6143-37-0 (zv. 2).

Vse 18. stoletje in prehod v 19. sto-
letje sta izjemno pestro obdobje zgodo-
vine. To je bil čas vedno večjih spre-
memb, čas novih idej, ki so se bolj ali 
manj poskušale v različnih oblikah, v ra-
znolikih družbenopolitičnih razmerah 
posameznih državnih ureditev po svoje 
uveljaviti tudi v praksi. Če pogledamo le 
družbenopolitično stvarnost, ki ji je bil 
izpostavljen slovenski etnični prostor, je 
treba poudariti terezijanske in jožefin-
ske reforme, preurejanja države in dr-
žavnih meja in gospodarstva, razvoj 
znanosti itd. To je bil tudi za čas, ko so 
se ideje o drugačni družbeni ureditvi, 
sprva manifestirane v francoski revolu-
ciji, širile na naša tla in so zlasti zaradi 
francoskega vojaškega škornja in zaradi 
ustanovitve Ilirskih provinc (1809–
1813) na poseben, izviren način našle 
odmev tudi v slovenskem prostoru. 

Cerkvena zgodovina v tem časovnem 
loku je bila prav tako prežeta z dinamič-
nimi procesi, ki so se na naših tleh vidno 
kazali v različnih reformah, in to od jo-
žefinskih ukinjanj samostanov kontem-
plativnih redovnih skupnosti do spremi-
njanj in preurejanj župnijskih in še zlasti 
škofijskih meja, če omenimo le nekate-
re. Posebno pomembno spremembo, ki 
je bistveno vplivala na podobo cerkve-
ne ureditve v takratnih slovenskih deže-
lah, pomenijo ukinitev oglejskega patri-
arhata in ustanovitev goriške nadškofije 
(leta 1751) in kot posledica vse izvede-
ne reforme in izboljšave, ki jih je skušal 

uvesti prvi apostolski vikar avstrijskega 
dela oglejskega patriarhata in poznejši 
goriški nadškof, Karel Mihael Attems 
(1711–1774).

Omenjeno časovno obdobje (kakor 
še nekatera druga) v slovenskem zgodo-
vinopisju in še zlasti poznavanje cerkve-
ne zgodovine še vedno zaznamujejo 
sive lise. Zato je objavljanje teže dosto-
pnega in manj poznanega arhivskega 
gradiva, ki prinaša nov uvid v poznava-
nje delovanja Cerkve v slovenskem 
etničnem prostoru, zanesljivo izjemne-
ga pomena. Med te dragocene prispev-
ke prav gotovo sodijo tudi objavljeni or-
dinacijski protokoli goriške nadškofije. 
Ordinacijski protokol, »knjiga vpisov o 
podelitvah kleriških redov kandidatom 
za duhovniški poklic«, kakor je v poja-
snilu zapisal avtor Jure Volčjak, pomeni 
dragocen vir, ki prinaša novo védenje in 
posebej osvetljuje izobraževanje duhov-
niških kandidatov in podelitve posame-
znih kleriških redov. Vsak duhovniški 
kandidat je namreč tedaj moral prejeti 
najprej nižje redove (ostiariat, lektorat, 
eksorcistat, akolitat) in nato višje redo-
ve (subdiakonat, diakonat, prezbiteriat). 
Zapisi v ordinacijskih protokolih tako 
prinašajo nova spoznanja o duhovnikih, 
o njihovem deželnem in narodnostnem 
izvoru in o pridobivanju izobrazbe in 
prikazujejo samo podeljevanje posame-
znih redov. 

Jure Volčjak je svoje obsežno razisko-
valno delo objavil v dveh številkah Virov 
(št. 31 in 34). V prvem delu (št. 31) je 
objavil ordinacijski protokol, ki zajema 
obdobje 1750– 1764. To je torej prvih 
petnajst let obstoja sprva apostolskega 
vikariata in pozneje goriške nadškofije. 
Glavni nosilec obeh funkcij je bil prvi 
apostolski vikar in poznejši goriški nad-
škof Karel Mihael von Attems. V uvodni 
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predstavitvi avtor orisuje Attemsovo ži-
vljenje in delo in podrobneje predstavi 
tudi čas in razmere, v katerih so proto-
koli nastali. Posebej se pomudi pri pred-
stavitvi nižjih in višjih cerkvenih redov; 
težišče pa seveda pomeni objavljeni 
transkript protokola. V njem je več ka-
kor 1780 oseb. Kandidati so bili iz različ-
nih dežel, večino pa so vendarle sesta-
vljali tisti, ki so bili iz Kranjske, Štajerske, 
Koroške in iz Furlanije; med posvečeni-
mi kandidati je mogoče najti tudi ta-
kšne, ki so drugače sodili v druge nad-
škofije, vendar je bila tam morda sedi-
svakanca. Ob tem ne gre pozabiti tudi 
na redovniške kandidate, ki so prejema-
li posamezne redove iz rok goriškega 
nadškofa. Na podlagi teh zapisov je po-
sredno mogoče izluščiti, katere redovne 
skupnosti so takrat delovale bodisi v 
sami nadškofiji bodisi v neposrednem 
sosedstvu. Zanimiva sta tudi avtorjeva 
uvodna ugotovitev in opozorilo glede 
pomembnosti vira za vprašanje naro-
dnosti ordinandov, pri tem so posebej 
izpostavljeni koroški kandidati. Iz zapi-
sov je namreč mogoče ugotoviti, da jih 
je bila velika večina slovenske narodno-
sti, na podlagi teh dokumentov in v pri-
merjavi z mlajšimi pa bi lahko, po avtor-
jevih besedah, sledili » germanizacij-
skim vplivom in počasnemu izginjanju 
slovenskih priimkov in slovenskega ži-
vlja«. Tovrstno raziskavo bi bilo, kakor 
še dodaja, mogoče narediti tudi za Fur-
lanijo. Ordinacijski protokol za omenje-
no obdobje je bil pisan po abecednem 
vrstnem redu, seznam v okviru vsake 
črke pa je voden kronološko. Poleg 
osebnih podatkov o duhovnikih, o nji-
hovem izvoru in o stopnji reda in o izo-
brazbi je mogoče iz zapisov razbrati tudi 
izjemno delovanje apostolskega vikarja 
oziroma goriškega nadškofa Attemsa. 

Škof višjih in nižjih redov ni podeljeval 
le v Gorici, ampak tako rekoč na celo-
tnem ozemlju svojega apostolskega vi-
kariata oziroma nadškofije. Pogosto je 
kandidate posvečeval ob rednih pasto-
ralnih vizitacijah, seveda pa tudi ob dru-
gih priložnostih. Občasno je kak kandi-
dat prejel vse redove v enem letu, pra-
viloma v dveh do treh. Med ordinandi 
v tem protokolu je mogoče najti tudi 
nekaj takšnih, ki so imeli pozneje vidne 
položaje v cerkveni hierarhiji (npr. gori-
ški nadškof Edling, novomeški prošt Zi-
erheim).

že v uvodu prvega dela je Jure Vol-
čjak napovedal, da bo v dveh letih ob-
javil še drugi del ordinacijskega proto-
kola goriške nadškofije, zajel pa naj bi 
obdobje od leta 1765 do leta 1824. 
Obljubo je izpolnil in tako je v 34. števil-
ki Virov leta 2012 objavil še drugi del, 
del, ki vključuje obdobje 1765–1824. 
Čeprav je to obdobje precej obsežnejše 
kakor prvo, pa je vpisov manj, saj je šte-
vilo zajetih nižje – okoli 1270 oseb. Av-
tor je že v uvodu pojasnil, da manjkajo 
vpisi za čas, »ko je bila goriška nadško-
fija brez rezidencialnega škofa (po 
1784), za čas, ko je bila nadškofija uki-
njena, njen sedež pa prenesen v Gradi-
ško (1787–1791), in za čas goriško-gra-
diškega škofa Inzaghija (1791–1816).« 
Na podlagi tega je torej jasno, zakaj je v 
protokolu manj oseb. 

Iz zapisov v objavljenem drugem 
delu ordinacijskega protokola lahko raz-
beremo, da so duhovniškim kandida-
tom v tem obdobju posamezne stopnje 
posvečenja podeljevali štirje (nad)ško-
fje, poleg že v prvem delu predstavlje-
nega Karla Mihaela Attemsa so to opra-
vljali še goriška (nad)škofa Rudolf Jožef 
Edling (1723–1803) in Jožef Walland 
(1763–1834), praški pomožni in poznej-
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ši litomeriški škof Emanuel Ernest Wald-
stein (1716–1789) ter ljubljanski nad-
škof in poznejši škof v Spišu, Mihael Le-
opold Brigido (1742–1816). Če je v pr-
vem delu avtor predstavil vse stopnje 
redov, ki so jih prejemali duhovniški 
kandidati, je v drugem delu v uvodu to 
predstavitev še dopolnil in nadgradil z 
zanimivimi opisi obreda podelitve niž-
jega ali višjega kleriškega reda samega.

Seveda tudi v drugem zvezku jedro 
pomeni objava ordinacijskega protoko-
la. Iz teh zapisov je prav tako mogoče 
pridobiti dragocene podatke o izobra-
ževanju, o izvoru duhovščine itd. Ne 
preseneča ugotovitev, da je tudi v tem 
obdobju večina ordinandov izvirala iz 
istih dežel kakor ordinandi v prvem delu 
(Kranjska, Štajerska, Furlanija, Koroška). 
Sama ureditev ordinacijskega protokola 
je enako kakor v prvem delu urejena po 
abecednem vrstnem redu, ob vsaki črki 
pa kronološko, poleg tega je mogoče 
najti nekatere ordinande, ki so pozneje 

dobili vidno mesto v cerkveni hierarhiji 
(npr. poznejši škof v Linzu Sigismund Er-
nest Hochenwart (1809–1825), Jurij Ja-
pelj, p. Gilbert (Jožef) Martinic). 

V obeh objavljenih delih goriškega 
ordinacijskega protokola je avtor pri 
transkriptu poskušal, kolikor je bilo mo-
goče, upoštevati priporočila za izdajanje 
latinskih besedil in ob tem ohraniti av-
tentičnost zapisanega besedila; hkrati 
pa je razrešil tudi vse zapisane okrajša-
ve. Za vse uporabnike je ob koncu vsa-
kega od objavljenih delov sestavil tudi 
imensko in krajevno kazalo, to pa po-
meni znatno pomoč in olajšano iskanje 
želenih oseb, krajev. 

Omenjena objavljena goriška ordina-
cijska protokola pomenita bogat prispe-
vek k slovenski cerkveni zgodovini in le 
želimo si lahko, da bi bilo tovrstnih ob-
jav teže dostopnih, a izjemno dragoce-
nih dokumentov v prihodnje še več.

Miha Šimac
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Kot 127. zvezek zbirke Conferenze je 
Poljski znanstvenoraziskovalni inštitut v 
Rimu konec leta 2012 izdal zbornik z med-
narodnega posveta, organiziranega v letu 
2009, o zgodovinski vlogi poljskega prima-

sa kardinala Avgusta Hlonda, ki velja za 
osrednjo osebnost katoliške Cerkve na 
Poljskem v 20. stoletju. Ker je imel kardinal 
Hlond tesne in pogostne stike s Cerkvijo 
na Slovenskem, velja predstaviti delo, ki 
vsebuje najnovejša dognanja o njem. Za 
kardinala Hlonda je v teku postopek, da bi 
bil uvrščen med blažene člane Cerkve. Pri-
spevki so objavljeni v italijanskem, v polj-
skem in deloma v nemškem jeziku, poleg 
s Poljskega in iz Italije so bili predavatelji 
še iz Nemčije in iz Francije.

življenjska pot in najpomembnejše 
dejavnosti kardinala Avgusta Jožefa 


