
Kovačičeva življenjska pot 
 
Fran Kovačič je bil duhovnik Lavantinske škofije, rojen v 
Veržeju, 25. marca 1867, in bil je osrednja osebnost 
družbenega ter znanstvenega življenja v Mariboru v prvi 
polovici 20. stoletja. Po študiju teologije v Mariboru je 
nadaljeval s študijem filozofije v Rimu, nato pa opravljal 
profesorsko s1užbo na mariborskem bogoslovnem učilišču 
vse do svoje upokojitve v letu 1932. V tem času je 
ustanovil prvo znanstveno teološko revijo Voditelj v 
bogoslovnih vedah (urednik med 1897 in 1909 ) in napisal 
vrsto razprav ter monografij na tem področju. Ves čas se je 
posvečal zgodovini in bil je med pobudniki za ustanovitev 
Zgodovinskega društva za Slovensko Štajersko, društvene 
knjižnice ter revije, hkrati pa sodeloval pri vrsti drugih 
družbenih dejavnosti v Mariboru. Zelo si je prizadeval za 
prihod salezijancev v Lavantinsko škofijo, po prvi svetovni 
vojni je uspešno sodeloval na pariški mirovni konferenci, 
izdal je vrsto zgodovinskih študij, med njimi knjigi 
Slovenska Štajerska in Prekmurje ter Zgodovino 
Lavantinske škofije 1228-1928.  

Gimnazijo je obiskoval v Varaždinu in Zagrebu, teologijo 
v Zagrebu in Mariboru. V duhovnika je bil posvečen 1894 
pri Svetem Juriju v Slovenskih goricah.  

Služboval je od avgusta do konca 1894 kot kaplan in do 
11. maja 1895 kot provizor na Spodnji Polskavi, potem do 
jeseni kot provizor v Studenicah. Od jeseni 1895 do junija 
1897 je študiral filozofijo v Rimu, kjer je diplomiral in 
doktoriral na rimski dominikanski Univerzi St. Maria supra 
Minervam. Nato je bil pomožni duhovnik v Studenicah. 1. 
oktobra 1897 se je zaposlil kot redni profesor za filozofijo 
in fundamentalno teologijo na mariborskem Bogoslovnem 
učilišču. Poleg filozofsko-teološkega dela se je posvečal 
preučevanju zgodovine; v tej funkciji je sodeloval kot 
izvedenec za etnično mejo v sklopu jugoslovanske 
diplomatske delegacije na pariški mirovni konferenci leta 
1919. Zadnjih 10 let svojega življenja je posvetil delu za 
Slomškovo beatifikacijo. Umrl je 19. marca 1939 v 
Mariboru. 

24. septembra 1937 mu je Mestna občina Maribor kot 
'nestorju mariborskih kulturnih delavcev' podelila prvo 
Slomškovo nagrado.  

      
 

 
 
Kovačičevo pojmovanje kulture 
 
Dr. Fran Kovačič je bil po svoji temeljni izobrazbi teolog in 
filozof, vendar je svoje obdobje zaznamoval predvsem kot 
izjemni kulturni in znanstveni delavec. Svoje pojmovanje kulture 
je začel oblikovati že kot študent v Zagrebu, kjer se je navdušil 
nad kulturno povezavo južnih Slovanov. Spoznal je veliko vlogo 
jezika, ki se mora povzpeti do znanstvenega izražanja. Zato je kot 
predavatelj modroslovja na mariborskem bogoslovju začel 
oblikovati slovenski filozofski jezik. V ta namen je ustanovil in 
urejal slovensko znanstveno teološko revijo Voditelj v 
bogoslovnih vedah, ustanovil Studijsko knjižnico v Mariboru in 
začel izdajati Časopis za zgodovino in narodopisje. Kovačičevo 
pojmovanje kulture je izrazito historiografsko, od tod njegovo 
izjemno zanimanje in raziskovanje slovenske zgodovine, posebno 
še severovzhodne Slovenije. Vendar se je še pred časom začel 
zanimati tudi za kulturno zgodovino Slovencev, ki jo je 
povezoval s krščanstvom. Od tod njegove študije o Slomšku. 
Njegovo pojmovanje kulture pa ni elitistično, saj zagovarja 
odmevnost kulture v društveni pa tudi v politični dejavnosti, zato 
sodeluje kot kulturni izvedenec na mirovni konferenci v Parizu. 

(E. Kovač) 
 

Kovačičeva noetika  
 
Kovačič, ki je kot novotomist zastopal zmerni realizem, je 
zavračal Descartesov racionalizem, idealizem in kantovski 
kriticizem, prav tako pa tudi vse oblike materializma in 
pozitivizma. Resnica ima svoj izvor v predmetnosti, te pa 
Kovačič ne pojmuje v osiromašenem, pozitivistično-
materialističnem smislu. Opredeli jo kot prevlado objektivnosti 
nad subjektivnostjo, kar pa ne pomeni, da je resnica zgolj trpen 
odsev čutne objektivnosti v subjektivnosti. Tudi subjektivni 
miselni procesi imajo pri odkrivanju resnice dejavno vlogo. 
Njihova naloga je, pripeljati spoznanje od čutnih zaznav z 
abstrakcijo do resnic, ki so globlje od njih in jih Kovačič imenuje 
objektivnost v strogem pomenu besede. Spoznanja ne razume kot 
vzrokovanja predmetnosti na duha, žal pa tudi ne pojasni ideje 
intencionalnosti, ki se ji približa, ne da bi o njej govoril. 
Kovačičeva noetika temelji na predpostavki duševno-telesne 
enosti človeka, ki jo je novotomizem po stoletjih cepitev na 
duhovno in telesno spet vpeljal v novoveško filozofijo. 

(R. Petkovšek) 
 
Mariborske kulturne ustanove in širša javnost so 150-letnico 
Kovačičevega rojstva počastile s številnimi spominskimi svečanostmi. 
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