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ši litomeriški škof Emanuel Ernest Waldstein (1716–1789) ter ljubljanski nadškof in poznejši škof v Spišu, Mihael Leopold Brigido (1742–1816). Če je v prvem 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 nižjega ali višjega kleriškega reda samega.
Seveda tudi v drugem zvezku jedro
pomeni objava ordinacijskega protokola. Iz teh zapisov je prav tako mogoče
pridobiti dragocene podatke o izobraževanju, 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
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Rimu konec leta 2012 izdal zbornik z mednarodnega posveta, organiziranega v letu
2009, o zgodovinski vlogi poljskega prima-
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dobili vidno mesto v cerkveni hierarhiji
(npr. poznejši škof v Linzu Sigismund Ernest Hochenwart (1809–1825), Jurij Japelj, p. Gilbert (Jožef) Martinic).
V obeh objavljenih delih goriškega
ordinacijskega protokola je avtor pri
transkriptu poskušal, kolikor je bilo mogoče, upoštevati priporočila za izdajanje
latinskih besedil in ob tem ohraniti avtentičnost zapisanega besedila; hkrati
pa je razrešil tudi vse zapisane okrajšave. Za vse uporabnike je ob koncu vsakega od objavljenih delov sestavil tudi
imensko in krajevno kazalo, to pa pomeni znatno pomoč in olajšano iskanje
želenih oseb, krajev.
Omenjena objavljena goriška ordinacijska protokola pomenita bogat prispevek k slovenski cerkveni zgodovini in le
želimo si lahko, da bi bilo tovrstnih objav teže dostopnih, a izjemno dragocenih dokumentov v prihodnje še več.
Miha Šimac

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. Prispevki so objavljeni v italijanskem, v poljskem 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
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Hlonda (rojen leta 1881, umrl leta 1948)
se ujemajo z zgodovinskim obdobjem,
ki je bilo znano po mnogih preizkušnjah
in velikih napetostih in je nasploh zelo
zapleteno. To mu je prineslo številne izzive. Rodil se je v Gornji Šleziji, tedaj
delu avstrijskega cesarstva, v času, ko
Poljska že več kakor sto let ni obstajala.
Kot mlad duhovnik je doživel prvo svetovno vojno in nato dvajset let deloval
v obnovljeni poljski državi. Bil je priča
rojstvu in uničenju druge poljske republike. V času druge vojne je živel v deželah, ki so bile tesno vpete v vojno dogajanje: krajši čas na Poljskem, nato v
Italiji in nekoliko dalj časa v Franciji. V
zadnjem obdobju se je znašel v rajhu, ki
je bil tik pred propadom. Po vojni se je
vrnil na Poljsko, kjer je videl nastajanje
novega političnega in socialnega reda,
ki je bil vsiljen od zunaj in je radikalno
podiral vsa načela, do tedaj temeljna za
delovanje poljske družbe. Hlond se z
novim redom ni strinjal in svojega zavračanja ni skrival. Umrl je, preden je na
Poljskem v polni meri zaživel stalinistični režim.
Za kardinala Hlonda je bilo po drugi
svetovni vojni največji izziv organiziranje
cerkvenega življenja v tistih delih, ki so
pripadli Poljski po dogovoru zaveznikov
iz Potsdama, to je: nekdanja nemška
ozemlja, od koder se je izselil velik del
prebivalstva. Naseljevanje novih prebivalcev, v veliki večini katoličanov, mu je
narekovalo nove naloge. Za opravljanje
tega dela cerkvene službe je imel posebna pooblastila papeža Pija XII. Kardinalovi ukrepi na ozemljih vzhodno od črte
Odra-Nissa so v preteklosti vzbujali – in
še danes je tako – močno nasprotovanje
in kritike na nemški strani.
Prispevki na konferenci so zato, kakor
v uvodnem delu poudari urednik L. Kuk,

potekali v luči razumevanja izrednih pooblastil, ki jih je kardinalu Hlondu julija
1945 dal Pij XII. Za njihovo interpretacijo je bilo nujno upoštevanje odnosov, ki
jih je kardinal imel do totalitarnih ideologij in režimov, in njegove življenjske
izkušnje, njegove odločitve pa so bile
vselej usklajene z osrednjim vodstvom
Cerkve. Prispevki avtorjev o Hlondovem
ravnanju ali posameznih vidikih njegovih dejavnosti kažejo različne poglede
in razumevanja, včasih tudi nasprotna.
Kot zgled je mogoče navesti razpravi
nemškega pravnika R. Grulicha (Kardinal Avgust Hlond v nemški luči) in poljskega zgodovinarja W. Wilka (Kardinal
Avgust Hlond – organizator cerkvenega
življenja v Poljski po vojni. Posebna papeška pooblastila primasu za Poljsko),
iz katerih so jasno razvidne razlike v interpretaciji in vrednotenju ravnanja primasa Hlonda glede tistega, kar zadeva
njegove odločitve pri organiziranju cerkvene uprave na ozemljih, ki so bila
Poljski podeljena leta 1945 in so predtem pripadala tretjemu rajhu. V nemškem prostoru imajo še vedno pomemben vpliv sodbe, ki so jih o Hlondu oblikovali begunci iz Poljski priključenih delov Nemčije. Po njihovem prepričanju
jim je kardinal, na katerega Poljaki gledajo kot na narodnega junaka in ga želijo razglasiti za svetnika, s svojimi posegi na organiziranost Cerkve poleti 1945
storil veliko krivico, ker je ravnal bolj v
skladu s poljskim raison d'Etat kakor pa
po načelu salus animarum.
Nekateri drugi vsebinski poudarki. O
papežu Piju XII. in o kardinalu Hlondu,
o že poznanih dejstvih in smereh nadaljnjega raziskovanja piše C. Semeraro.
Tu so predstavljene vezi, ki so bile žive
med Pijem XI., Pijem XII. in kardinalom
Hlondom vse do Hlondove smrti. Prav v
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času, ko je bil Hlond ravnatelj salezijanskega zavoda na Dunaju, sta se namreč
pri njem ustavljala tako Achille Ratti
(poznejši Pij XI.) kakor Eugenio Pacelli
(poznejši Pij XII.). Hlond je bil obema
svetovalec in posredovalec stališč pri
urejanju odnosov z avstrijsko vlado.
Vezi so bile še potrjene, ko je Hlond leta
1927 postal kardinal, dve leti zatem tudi
E. Pacelli. Bivanju kardinala Hlonda v
Franciji (1940–1944) je namenjena razprava, ki jo je prispeval W. Zahorski. To
obdobje v kardinalovem življenju je po
ocenah zgodovinarjev, cerkvenih in posvetnih, še vedno sporno, predvsem zaradi pomanjkljivih virov. O stališčih primasa Hlonda do nacističnega in sovjetskega totalitarnega režima piše S. Zimniak. Avtor analizira njegove spise in
nastope, v katerih je jasno predstavil
oba sistema in svaril pred pogubnimi
posledicami njunega učenja. V ta okvir
sodi tudi kardinalov nastop na VI. kongresu Kristusa Kralja v Ljubljani julija
1939, ko je s preroškim darom napovedal katastrofalne posledice za človeštvo,
če bodo prevladale ideologije, ki so se
do tedaj kazale v Nemčiji in v Sovjetski
zvezi. Kardinalovemu nastopu v Ljubljani so udeleženci konference namenili
večjo pozornost. V zadnjem prispevku,
ki ga je pripravil J. Pietrzak, je orisano
delovanje primasa Avgusta Hlonda v komunistični Poljski (1945–1948), kakor je
razvidno iz novejših raziskav. Za nove
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oblasti je bil Hlond osrednji sovražnik
države, reakcionar, sluga Vatikana in anglo-ameriškega imperializma. Viri, ki
prihajajo na dan v najnovejšem času,
kažejo, od kod so prihajale takšne obsodbe in v čigavi službi so bile. Slovar, ki
so ga uporabljale poljske oblasti v odnosu do njega in do drugih škofov, pa
nam zveni zelo domače. Šele po spremembi politične ureditve na Poljskem
so raziskovalci dobili možnost uporabe
izvirnih dokumentov, ki govorijo o odnosih med državo in Cerkvijo in še posebno o kardinalu Hlondu.
Biografski okvir kardinala Hlonda se
ujema s težkim in zapletenim obdobjem
v zgodovini Evrope in katoliške skupnosti. Temu času so sledila za Cerkev nič
manj težka leta. Zato načrtnemu in celovitemu obravnavanju kardinalovega
delovanja ni bilo mogoče nameniti pozornosti takoj po njegovi smrti. Šele v
zadnjih dvajsetih letih so se razmere začele spreminjati. Organizatorji rimskega
posvetovanja so v srečanju in nato v objavi raziskav videli možnost, da bi tako
povečali zanimanje in poglobili raziskovalno delo o življenju in delu te ugledne
osebnosti. Objava razprav prispeva tudi
k poznavanju vezi, ki so jih imele med
seboj krajevne Cerkve pred drugo svetovno vojno, in sodelovanja, ki so ga
razvili njihovi voditelji.
Bogdan Kolar

