Preurejanje škofijskih meja na Kranjskem
sredi 18. stoletja
Predlog združitve goriške nadškofije
in ljubljanske škofije iz leta 1758
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IZVLEČEK
Petega decembra 1757 je na Dunaju nepričakovano umrl ljubljanski škof Ernest
Amadej Tomaž grof Attems. Njegova smrt je dala dunajskemu dvoru povod, da
predlaga združitev goriške nadškofije in ljubljanske škofije v personalno unijo. V
neuspelem predlogu je mogoče prepoznati namero Dunaja, da prenovi cerkveno
upravo v notranjeavstrijskih deželah.
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ABSTRACT
On 5 December 1757, the Ljubljana bishop Ernst Amadeus Thomas Count Attems
(Ernst Amadeus Thomas Graf von Attems) unexpectedly died in Vienna. His death encouraged the idea of joining the Archdiocese of Gorizia and the Diocese of
Ljubljana into a personal union, a plan that was strongly advocated by the Viennese
court. The proposition revealing Vienna’s intention to reform church administration
in Inner Austrian lands eventually failed.
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Uvod
Tema, o kateri bomo podrobneje spregovorili v nadaljevanju, je bila do
sedaj bolj površno obdelana. Eden od glavnih razlogov je zagotovo ta, da je
arhivsko gradivo, ki se nanaša nanjo, zelo razpršeno. Hranjeno je tako v Sloveniji kot tudi v tujini. V Ljubljani ga je razmeroma malo. Deloma ga je moč
najti v Arhivu Republike Slovenije, deloma pa v Nadškofijskem arhivu. Velika
večina se ga nahaja v tujih arhivih v Italiji, Avstriji in Vatikanu.
V Italiji je glavno nahajališče v Gorici, kjer je gradivo treba iskati v več
* Dr. Jure Volčjak, Arhiv Republike Slovenije, e-pošta: jure.volcjak@gov.si
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ustanovah, in sicer v Nadškofijskem arhivu (Arcidiocesi di Gorizia/Archivio
storico), Bogoslovnem semenišču (Seminario teologico di Gorizia), arhivu
pri Pokrajinskem muzeju (Archivio storico – Musei provinciali di Gorizia) in
v Mestni knjižnici (Biblioteca civica di Gorizia). Nekaj ga je tudi v privatni
lasti pri grofu Attemsu v kraju Ločnik pri Gorici (Lucinico).
Enako velja tudi za Avstrijo. V Avstrijskem državnem arhivu (Öster
reichisches Staatsarchiv) na Dunaju mora biti raziskovalec pozoren tako na
gradivo, ki se nahaja v centru mesta, kjer je sedež Hišnega, dvornega in državnega arhiva (Haus-, Hof- und Staatsarchiv), kot tudi na gradivo, ki se hrani v
centralni stavbi arhiva na obrobju Dunaja, kjer domuje Splošni upravni arhiv
(Allgemeines Verwaltungsarchiv).
Izjemno bogato in premalo upoštevano nahajališče je seveda tudi Vatikanski tajni arhiv (Archivum secretum Vaticanum) pri Svetem sedežu.1
Skupno vsem navedenim arhivom je, da naši raziskovalci žal tja zaidejo
bolj poredko, kljub temu, da se v arhivih v tujini hrani izjemno veliko gradiva,
ki se nanaša na zgodovino Slovencev in ozemlje Republike Slovenije. Zato je
vsakoletno evidentiranje gradiva v tujini, ki ga opravljajo slovenski arhivisti
(v Italiji, Vatikanu, Avstriji, Veliki Britaniji, Srbiji in drugod), kar je sicer
zakonska obveznost,2 še kako pomembno. Na ta način ne samo, da se dopolnjujejo obstoječe evidence in dokumentira dosedanje vedenje o zgodovinskih
dogodkih in procesih, temveč se odkriva tudi novo gradivo, ki včasih določena
zgodovinska dejstva prikaže v povsem drugačni, novi luči.
Pričujoči prispevek, ki je nastal na podlagi novoodkritega gradiva na
Dunaju in Vatikanu, skuša dopolniti in nadgraditi dosedanje védenje o enem
ključnih predlogov s področja cerkvene zgodovine iz konca 50. let 18. stoletja.
To priložnost obenem izkoriščamo za opozorilo na dve stvari, ki se kot jara
kača vlečeta že dalj časa:
- ignoriranje gradiva v tujih arhivih, kar je žal največkrat povezano s stroški
in tudi pomanjkanjem časa,
- zapostavljenost določenih fondov, ki jih pri raziskavi cerkvene zgodovine
ne bi smeli spregledati.
Eden takih biserov je zagotovo gradivo avstrijskega veleposlaništva pri
Svetem sedežu, ki nemo leži v dunajskem skladišču in čaka na zanesenjaka,
da ga vzame v roke in uporabi.
Eden ključnih razlogov, zakaj še vedno zelo slabo oziroma samo površno poznamo obravnavano temo, pa je slabo poznavanje zgodovine goriške
1
2

De Nicolo, Fain, Martina in Tavano, Goriški arhivski viri, str. 59–99.
53. člen ZVDAGA. Evidenco s poročili o opravljenem evidentiranju je najti na spletni strani
ARS: http://www.arhiv.gov.si/si/javne_evidence/evidenca_arhivskega_gradiva_v_tujini/.
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nadškofije. Dosedanje raziskave so bile posvečene bolj ali manj le zgodovini
ljubljanske (nad)škofije. Vse do leta 1988, ko je bil v italijanski Gorici organiziran mednarodni simpozij o prvem goriškem nadškofu Karlu Mihaelu grofu
Attemsu,3 je preučevanje zgodovine goriške nadškofije pri nas ostajalo bolj na
obrobju. Glavna dejstva smo sicer že poznali, kaj več pa ne. Po tem letu pa se
je stanje raziskav počasi začelo izboljševati.4 Res je sicer, da je bilo obdobje
goriške nadškofije kratko – nadškofija je na našem ozemlju delovala le slabih
36 let –, in če dolžino njenega obstoja primerjamo s tisočletnim oglejskim
patriarhatom, smemo reči, da je bila kratkega diha. Vendarle pa ne smemo
pozabiti, da so se ravno v času goriške nadškofije odvile nekatere ključne
cerkvenoupravne reforme, ki jih lahko opazimo še danes, npr. razpustitev
samostanov, regulacija župnijskih meja. Opaznejša sprememba na področju
škofijskih meja se je od tedaj na ozemlju ljubljanske nadškofije zgodila šele
pred desetimi leti, ko je papež Benedikt XVI. ustanovil škofijo v Novem mestu.
Dandanes je obdobje goriške nadškofije na Slovenskem poznano precej bolje, k čemur so zagotovo prispevale objave vizitacijskih zapisnikov
nadškofa Attemsa v okviru mednarodnega projekta, ki teče že od leta 1991
naprej,5 njegovih pridig in korespondence s stiškim opatom Tauffererjem,6 več
doktoratov,7 člankov ipd.

Cerkvene razmere na prostoru oglejskega
patriarhata v okviru cesarstva sredi 18. stoletja
Ko so Benečani leta 1420 zasedli večji del Furlanije, je to pomenilo prelomnico v zgodovini obsežne oglejske nadškofije. Habsburžani so za vedno
izgubili vpliv na imenovanje oglejskega patriarha, zasedba Furlanije pa je
3
4

5

6
7

Carlo Michele d’Attems primo arcivescovo di Gorizia.
Spodnjo Štajersko oziroma savinjski arhidiakonat je podrobneje raziskal Anton Ožinger v
svoji disertaciji Cerkvene razmere leta 1994, o goriški nadškofiji so pisali mdr. tudi Črnilogar,
Klinec, Dolinar in Volčjak (glej seznam literature na koncu prispevka). Med tujimi avtorji,
ki so zgodovini goriške nadškofije posvetili veliko časa, velja omeniti predvsem goriškega
duhovnika Luigija Tavana (Diocesi di Gorizia in zbornik zgodovinskega simpozija o Karlu
Mihaelu Attemsu Carlo Michele d’Attems primo arcivescovo di Gorizia (1752–1774),
knjigi 1 in 2).
Kralj in Tavano, Atti delle visite pastorali 1750–1759; Kralj in Tavano, Atti delle visite pastorali
1762–1773; Ožinger, Vizitacijski zapisniki savinjskega arhidiakonata; Tropper, Berichte der
Pastoralvisitationen; Volčjak, Vizitacijski zapisniki goriškega nadškofa Attemsa.
Attems, Slovenske pridige; Attems, Lettere di Carlo Michele d’Attems.
Ožinger, Cerkvene razmere na slovenskem Štajerskem; Cunja, Aspetti di cultura; Volčjak,
Cerkev na Kranjskem pod goriško nadškofijo.
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Slika 1:
Cerkvenoupravna
ureditev po letu
1461 (Slovenski
zgodovinski
atlas, str. 100).
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pustila velik pečat ne samo na političnem, temveč tudi na cerkvenem področju. Večji del patriarhata je ostal na ozemlju, ki so ga nadzirali Habsburžani,
dejanski sedež patriarhata – Videm (Udine) pa je ostal zunaj cesarstva. Vsi
kasnejši poskusi Habsburžanov, da bi obnovili stanje, kakršno je bilo pred
letom 1420, so se izjalovili.8
Z ustanovitvijo ljubljanske škofije leta 1461 se je ozemlje oglejskega patriarhata v okviru cesarstva začelo zmanjševati. Cesar Friderik III. (1452–1493)
je z ustanovitvijo ljubljanske škofije želel oslabiti moč oglejskega patriarha na
habsburških tleh, ne pa je dokončno oslabiti. Še vedno je namreč upal, da bo
na sedež patriarhata lahko imenoval svojega človeka in si ponovno pridobil
izgubljeno Furlanijo.
Kot beneški podaniki oglejski patriarhi v prihodnjih treh stoletjih skorajda
niso imeli vstopa na tisto območje svoje škofije, ki je ostalo v mejah cesarstva.
S tem jim je bilo onemogočeno osnovno škofovsko poslanstvo: biti redni dušni
pastir na ozemlju svoje škofije.9 Razmere na verskem in cerkvenem področju
so se tudi zaradi odsotnosti ordinarija slabšale, kar je bilo mogoče še posebej
čutiti v času protestantizma. Deželni knezi so za protiutež od 15. stoletja naprej
večkrat poskušali ustanoviti škofijo v Gorici (sedeži so bili predlagani tudi v
drugih krajih: npr. Celovcu, Celju, Novem mestu itd.), ki bi zaobjela cesarsko
ozemlje patriarhata, vendar so različne okoliščine ustanovitev škofije vedno
preprečile.10 V večjem delu 17. in prvi polovici 18. stoletja so škofovska opravila
po »nalogu« dunajskega nuncija izvajali škofje sosednjih škofij z avstrijskega
ozemlja, zelo veliko vlogo so odigrali tudi domači arhidiakoni.11
Načrt – ustanovitev škofije v Gorici – je bil uresničen šele sredi 18. stoletja.
Zasluge za to je imel duhovnik Vid Gullini, ki je že leta 1686 v svoji oporoki
zapustil okoli 40.000 goldinarjev vredno premoženje za novo škofijo s sedežem
v Gorici. S tem je poskrbel za njeno gmotno osnovo.12

8

9
10
11
12

Dolinar, Prizadevanje za cerkvenoupravno ureditev, str. 21 sl.; Rainer, Formazione delle
diocesi nell’Austria interna, str. 35–36.
Kušej, Cerkveno pravo, str. 170 sl.
Volčjak, Cerkev na Kranjskem pod goriško nadškofijo, str. 14–22.
Benedik, Protireformacija in katoliška prenova, str. 150.
ÖStA, AVA, Alter Cultus, Ktn. 121, Elenchus actorum, str. 61–96 (originalna oporoka).
Obstaja tudi več prepisov, npr. ÖStA, HHStA, Rom–Vatikan I, Fasz. 240, Korrespondenz
Mellini 1751, 21. marec 1751, prepis z 2. oktobra 1751.
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Ukinitev oglejskega patriarhata (1749) in
ustanovitev goriške nadškofije (1751)
Versko stanje sredi 18. stoletja na ozemlju patriarhata je bilo nevzdržno.
To potrjuje tudi poročilo Johana Ernesta Emanuela Jožefa pl. Harracha (Johann
Ernst Emanuel Joseph von Harrach), veleposlanika cesarja Karla VI. pri
Svetem sedežu in škofa v Nitri (1737–1739), ko je leta 1737 ocenjeval versko
stanje na ozemljih cesarstva, pripadajočih oglejskemu patriarhatu. Zapisal je
stavek, ki ga je v utemeljitvah za ustanovitev goriške škofije mogoče opaziti
tako rekoč neštetokrat. Pravi, da »ovce ne slišijo več glasu Pastirja, in ta jih
ne more obiskati«.13
Dunajskemu dvoru je bil poleg tega znan ne tako zanemarljiv problem pristanišča Goro v zalivu reke Pad, ki so ga prečkale
ladje, ki so plule iz Tržaškega zaliva v Lombardijo, in ladje, ki so vozile iz avstrijskega Primorja
cesarski vojski v Italiji proviant, municijo, posadko ipd. Ozemlje je na eni strani pripadalo papeški
državi, na drugi strani pa Beneški republiki. Ta
si je prizadevala dobiti ozemlje tudi na papeški
strani, saj bi si s tem močno povečala dobiček.
Zaradi tega so od tam vrsto let deložirali papežu
naklonjene ljudi. To je spoznala tudi avstrijska
stran, ki je papežu že leta 1733 ponudila zaščito
pred Serenissimo.14
Slika 2: Grb veleposlanika
Pravi trenutek za ustanovitev goriške škofije in škofa Johanna Ernesta
je sicer nastopil šele po začetku vladanja Marije Emanuela Jožefa pl. Harracha.
Terezije leta 1740. Ta je po dolgotrajnih pritiskih
na papeža Benedikta XIV. (1740–1758) le dosegla, da se je tudi Sveti sedež posvetil končni rešitvi težavnega vprašanja, ki je
več stoletij obremenjevalo odnose med dvema katoliškima državama in obenem
hudima političnima nasprotnikoma – habsburško monarhijo na eni strani in
Beneško republiko na drugi strani. Sam postopek ustanavljanja nove škofije
je bil zaradi načelno velike naklonjenosti Rima Benetkam sicer zelo počasen.
Marija Terezija (1740–1780) si je od leta 1742 dalje pridobila več mnenj o
finančnih, gospodarskih in pravnih posledicah ustanovitve škofije v Gorici in
začela močno in dolgotrajno pritiskati na papeža. Leta 1742 je predlagala, da
13
14

Tavano, Prvi goriški nadškof, str. 387; Tavano, Diocesi di Gorizia, str. 41, op. 1.
ÖStA, AVA, Alter Kultus, Ktn. 124, 25/1750, 8. junij 1748; ÖStA, HHStA, Rom–Vatikan I,
Fasz. 135, Korrespondenz Albani 1747 November–Dezember, 30. december 1747.
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Slika 3: Augustinus Maria
Neuroni (Cesare Filippo
Bartolomeo), OFM Cap.,
škof v Comu (1746–1760).

bi na avstrijskem ozemlju oglejskega patriarhata ustanovili apostolski vikariat,
vendar se je sprva zataknilo pri imenovanju apostolskega vikarja. Dunaj je
namreč zahteval, da bi ga imenovala Marija Terezija kot deželna kneginja, v
kar pa papež ni privolil. Ko je bilo to vprašanje končno rešeno, je papež leta
1743 izdal breve,15 s katerim je za apostolskega vikarja imenoval kapucina, p.
Avguština Marijo Neuronija iz Lugana. Ker pa se nikakor niso mogli uskladiti
glede finančnih sredstev, namenjenih vzdrževanju apostolskega vikarja, je vse
skupaj ostalo samo mrtva črka na papirju, breve pa nikoli ni bil odposlan.16
Po nekajletnem zatišju zaradi avstrijske nasledstvene vojne je po zaslugi
Avguština Codellija pl. Fahnenfelda, ki je zagotovil dodatna finančna sredstva,
15
16

Tavano, Personalità, str. 219–271.
ÖStA, AVA, Alter Kultus, Ktn. 120, 24/1747, str. 167, 11. september 1742; str. 168 in 169–170,
8. september 1742; 21/1741, str. 218, 24. maj 1741; str. 219–220, str. 221–224 in str. 225, 24.
maj 1741; Ktn. 121, 29 (Vikariat Aquileia), 16. februar 1743; Ktn. 123, 7/1742, 30. januar
1742; Ktn. 124, 25/1750, 1748, Conferentialvertrag; ÖStA, HHStA, Rom–Vatikan I, Fasz.
134a, Korrespondenz Albani 1747 Oktober–19. November, 4. november 1747.
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Slika 4: Grb
Avguština Codellija
pl. Fahnenfelda (ARS,
SI AS 1071/34).

ustanovitev apostolskega vikariata zopet postala realnejša. Dunajski dvor je v
pogajanjih z Rimom privolil v to, da bo apostolskega vikarja imenoval papež,
pridobil pa je hkrati pravico, da vladarica predlaga ustreznega kandidata.
Novembra 1747 je Marija Terezija papežu predlagala, da za apostolskega
vikarja imenuje baselskega stolnega kanonika Karla Mihaela grofa Attemsa.17
Benetke so ob prvih informacijah o spremembah v oglejskem patriarhatu
zagnale preplah in so šle takoj v diplomatsko akcijo, saj so odločno nasprotovale vsakršnim posegom v strukturo oglejskega patriarhata.18 Križem rok
pa niso ostali tudi na Dunaju, zato je bil papež leta 1748 prisiljen imenovati
komisijo, ki je morala izdelati izvedensko mnenje o upravičenosti nove ustanove.19 Dunajska vlada je v Rim poslala dva predloga, in sicer: ustanovitev
17

18

19

ÖStA, AVA, Ktn. 124, 25/1750, 1748, Conferentialvertrag; ÖStA, HHStA, Rom–Vatikan I,
Fasz. 135, Korrespondenz Albani 1747 November–Dezember, 16. december 1747.
ÖStA, HHStA, Rom–Vatikan I, Fasz. 135, Korrespondenz Albani 1747 November–Dezember,
30. december 1747.
ÖStA, AVA, Alter Kultus, Ktn. 124, 25/1750, 6. julij 1748; ÖStA, HHStA, Rom–Vatikan I,
17
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bodisi škofije bodisi apostolskega vikariata. Ozemlje oglejskega patriarhata
v okviru cesarstva je imela za habsburški fevd, poleg tega je tudi politično
nadzirala večji del patriarhatu pripadajočega ozemlja.20 Ker je bil predlog
za ustanovitev apostolskega vikariata bolj sprejemljiv tako za Rim kot za
Benetke, je prodrl predlog za ustanovitev apostolskega vikariata. Ponovno
so bila sicer izpostavljena nezadostna sredstva za vzdrževanje apostolskega
vikarja; težavo z dodatnim denarjem je zopet razrešil Avguštin Codelli, ki je
za nagrado dobil baronski naziv.21
Kljub razjasnitvi vseh nejasnosti je Beneška republika ustanovitev apostolskega vikariata ovirala skoraj do konca leta 1749. 29. novembra 1749 je
papež Benedikt XIV. le izdal breve Omnium Ecclesiarum solicitudinem in v
Gorici ustanovil apostolski vikariat.22 V brevu je določil, da ga bo vodil apostolski vikar s statusom naslovnega škofa in pravicami rezidencialnega škofa,
podrejen pa bo oglejskemu patriarhu.23 Vpliv Benetk na rimsko kurijo pa je
bil tako velik, da je papež ustanovitev apostolskega vikariata opravičeval tudi
v nagovoru na konzistoriju 1. decembra 1749. Še tri tedne pred imenovanjem
apostolskega vikarja je deset kardinalov odločno protestiralo pri Benediktu
XIV., naj vendarle ne stori usodne napake.24 Papež pritiskom le ni podlegel in
je 27. junija 1750 Karla Mihaela grofa Attemsa imenoval za prvega in obenem
tudi edinega apostolskega vikarja.25
Po mnenju beneškega senata, kjer je po poročilih potekala zelo burna in

20

21
22

23
24

25

Rom–Korrespondenz, Berichte 1748 V.–XII., Fasz. 143 (alt 196, 197), Cardinal Mario Mellini
an Ulfeld, 15. junij 1748, A.
ÖStA, HHStA, Rom–Vatikan I, Rom–Korrespondenz, Berichte 1748 V.–XII., Fasz. 143
(alt 196, 197), Christoph Graf Migazzi an Ulfeld und Colloredo, 30. november 1748; ÖStA,
HHStA, Rom–Vatikan I, Fasz. 138, Korrespondenz Albani 1748 August–Dezember, 21.
september 1748.
Volčjak, Cerkev na Kranjskem pod goriško nadškofijo, str. 27.
Edelmayer, Soppressione del patriarcato, str. 399. Osnutek breva je bil sestavljen že v začetku
septembra 1748. Prim. ÖStA, HHStA, Rom–Vatikan I, Rom–Korrespondenz, Berichte 1748
V.–XII., Fasz. 143 (alt 196, 197), Cardinal Mario Mellini an Ulfeld, 7. september 1748, C;
ÖStA, AVA, Alter Kultus, Ktn. 124, 26/1750, 12. julij 1750 (prepis); 25/1750, 15. julij 1750
(priložen originalni breve z dne 29. novembra 1749); 12. november 1749 (prepis); Dolinar,
Slovenska cerkvena pokrajina, št. 1, str. 43–46; Baraga, Kapiteljski arhiv, str. 214, št. 474.
Prepis se hrani v NŠAL, NŠAL/KANM, šk. 5, f. 12/16.
Volčjak, Cerkev na Kranjskem pod goriško nadškofijo, str. 29.
ARS, SI AS 730, fasc. 179, Protest beneške republike proti ustanovitvi apostolskega vikariata
(8. julij 1750, Oglej); ÖStA, HHStA, Rom–Vatikan I, Fasz. 143, Korrespondenz Albani 1750
April–Juni, 6. junij 1750.
Volčjak, Cerkev na Kranjskem pod goriško nadškofijo, str. 30, op. 98–100.
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večurna žolčna razprava, je bila Republika sv. Marka ponižana. Posledica tako
velike sramote je bila prekinitev diplomatskih stikov z Rimom.26
Dunaj se je po ustanovitvi apostolskega vikariata čutil dovolj močnega,
da nadaljuje začeto ofenzivo, zato je kmalu od papeža zahteval dokončno
ukinitev oglejskega patriarhata in ustanovitev dveh škofij enakega ranga
(ali na ravni škofije, nadškofije, patriarhata) v Gorici in Vidmu, torej ene za
avstrijski del, druge za beneški del patriarhata. Benetke so nasprotno vztrajale le pri premestitvi formalnega sedeža patriarhata v Videm. V spor se je
na prošnjo Benetk vmešala še Francija, a brez uspeha, za oboroženo pomoč
pa je Republika prosila še Sardinijo, Prusijo in Anglijo.27 Ko je beneški dož
spoznal, da je politično kapituliral, hkrati pa je bila Serenissima izpostavljena
še zunanjemu, mednarodnemu pritisku, je prišlo do popolnega preobrata v
beneški strategiji. Januarja 1751 so Benetke ponovno navezale diplomatske
stike z Rimom. Popustil je tudi Dunaj. Eksplicitno je bilo poudarjeno, da se
dokončno odpovedujejo zahtevi, da bi goriški škof dobil naslov patriarha,
odpovedali pa so se tudi prenosu sedeža patriarhata iz Ogleja v Gorico.
Februarja 1751 so na Dunaju potekala pogajanja med ministri dunajske
vlade in odposlanci Beneške republike. Pogajanja sta vodila kancler in tajni
svetnik Anton Corfiz grof Ulfeldt (1742–1753) ter beneški veleposlanik na
Dunaju Andrea Tron. Kljub dolgoletnim sporom med Habsburžani in Benečani
zaradi oglejskega patriarhata je bil sporazum dosežen izjemno hitro. Podpisali
so ga namreč že po mesecu dni pogovorov 21. marca 1751.28 Pogajalca sta se
sporazumela, da bo oglejski patriarhat ukinjen, ustanovljeni pa dve škofiji ali
nadškofiji, ena na ozemlju cesarstva (v Gorici), druga na beneškem ozemlju (v
Vidmu), obe enakega ranga. Mejo med obema škofijama so potegnili po državni
meji med Imperijem in Republiko. Poleg ukinitve patriarhata so morali biti
ukinjeni tudi vse obveznosti in vsi nazivi, dostojanstva, kanonikati in beneficiji, poimenovani po Ogleju, ter na novo poimenovani po dejanskem sedežu;
na ozemlju cesarstva po Gorici, na ozemlju Beneške republike pa po Vidmu.
Dunaj se je strinjal, da zadnji oglejski patriarh (obenem tudi prvi videmski
nadškof), kardinal Danijel Delfin (Daniele Dolfino, 1734–(1752)–1762), za časa
življenja ohrani naslov in časti oglejskega patriarha. Po njegovi smrti pa naslova
26

27

28

ÖStA, AVA, Alter Kultus, Ktn. 124, 12. julij 1750; Edelmayer, Soppressione del patriarcato,
str. 399–400; Klinec, Zgodovina goriške nadškofije, str. 35.
ÖStA, HHStA, Rom–Vatikan I, Fasz. 146, Korrespondenz Albani 1751 Jänner–März, 16.
januar 1751, 30. januar 1751; ÖStA, HHStA, Rom–Vatikan I, Fasz. 240, Korrespondenz
Mellini 1751, več dokumentov iz januarja 1751; Klinec, Zgodovina goriške nadškofije, str.
35.
ÖStA, HHStA, Rom–Vatikan I, Fasz. 240, Korrespondenz Mellini 1751, 21. marec 1751, št.
1 (kopija dogovora), enako tudi dva dokumenta z naslovom Puncta, s. l., v istem fasciklu.
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Slika 5:
Cerkvenoupravna
ureditev med
letoma 1751 in
1788 (Slovenski
zgodovinski
atlas, str. 122).
21

HS_12_konec.indd 21

11. 04. 2016 12:32:17

Jure Volčjak

Slika 6: Stolna cerkev sv. Hilarija in Tacijana, Gorica.

Slika 7: Stolna cerkev Marijinega oznanjenja, Videm.

oglejski patriarh v deželah nekdanjega oglejskega patriarhata ne bodo smeli
več uporabljati. Doseženi sporazum je bil sprejemljiv tudi za Sveti sedež.29
29

Edelmayer, Soppressione del patriarcato, str. 399–401; Edelmayer, Casa d’Austria, str.
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Tisočletna zgodovina oglejskega patriarhata je bila zapečatena 6. julija
1751 z bulo Iniuncta nobis.30 Papež je namesto ukinjenega patriarhata ustanovil dve nadškofiji, v Gorici in Vidmu, podrobnejšo upravno strukturo pa je
določil kasneje, po razrešitvi medsebojnih finančnih obveznosti med novima
nadškofijama. Cerkvenoupravno strukturo goriške nadškofije je določila bula
Sacrosanctae Militantis Ecclesiae, izdana 18. aprila 1752.31
Z ukinitvijo oglejskega patriarhata je bil končno rešen problem nadzora
Habsburžanov nad Cerkvijo na ozemlju južno od reke Drave pa do državne meje
z Beneško republiko na (jugo)zahodu, ki se je vlekel vse od leta 1420. Goriška
nadškofija in metropolija je postala po obsegu ena največjih v tedanji Evropi. V
njej je živelo okoli 600.000 vernikov, od teh tri četrtine slovensko govorečih,
obsegala je 248 župnij in 152 vikariatov, razdeljenih na 15 arhidiakonatov.32

Karel Mihael Attems
Karel Mihael Attems je bil rojen v Gorici leta 1711. V mladosti si je na različnih ustanovah pridobil solidno izobrazbo. Študij je končal leta 1735 v Rimu,
na Sapienzi, z doktoratom iz rimskega in kanonskega prava. Tu si je pridobil
odlične zveze in naklonjenost vplivnih ljudi, ki so bili blizu rimski kuriji, še
posebej treh kardinalov. To mu je koristilo prav v poznejših letih, zlasti pri
potegovanju za različna mesta v cerkveni hierarhiji. Leta 1735 je zasedel mesto
prošta kolegiatne cerkve v Bettenbrunnu pri Bodenskem jezeru, leta 1737 je

30

31

32

555–580; Del Negro, Venezia e la fine del patriarcato, str. 31–60; Klinec, Zgodovina goriške
nadškofije, str. 34 sl.; Trebbi, Alle origini dell’arcidiocesi di Gorizia, str. 1–25; Dolinar, Slovenska cerkvena pokrajina, št. 5, str. 63–65. Pogajanja so zelo dobro dokumentirana tudi v
gradivu. Prim. ÖStA, AVA, Alter Cultus, Ktn. 82. Povzetke je moč najti v Franz, Gründung
der Erzdiözese Görz, str. 153–182; AAG, Protocollus caesareo-regiorum rescriptorum de annis
1750–1760, N. 57, št. 180; AAG, Rescripta 1752, b. 2, št. 180 (9. november 1752, Ljubljana).
ÖStA, AVA, Alter Kultus, Ktn. 125, 37/1751 (tiskana verzija); ÖStA, HHStA, Rom–Vatikan I,
Fasz. 238, Korrespondenz Mellini 1748/49; tiskan obrazec Eminentissime & reverendissime
domine, s. d.; AAG, Protocollus caesareo-regiorum rescriptorum de annis 1750–1760, N. 57,
št. 45; AAG, Rescripta 1751, b. 1, št. 45 (23. avgust 1751, Ljubljana); Dolinar, Jožefinizem
in janzenizem, str. 155; Dolinar, Oglejski patriarhat in Slovenci, str. 80; Dolinar, Slovenska
cerkvena pokrajina, št. 5, str. 61–73; Tavano, Diocesi di Gorizia, str. 45.
ÖStA, AVA, Alter Kultus, Ktn. 125, 71/1752, 8. julij 1752; AAG, Protocollus caesareoregiorum rescriptorum de annis 1750–1760, N. 57, št. 133; AAG, Rescripta 1752, b. 2, št.
133 (17. julij 1751, Ljubljana); Dolinar, Slovenska cerkvena pokrajina, št. 6, str. 73–100.
Videmska nadškofija je podobno bulo (Suprema dispositione) dočakala 19. januarja 1753.
Prim. Bergamini, Soppressione del patriarcato, str. 21–27; Tavano, Dal patriarcato a due
arcidiocesi, str. 261; Tavano, Da Aquileia a Gorizia, zlasti str. 279–288.
Volčjak, Cerkev na Kranjskem pod goriško nadškofijo, str. 38–47.
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Slika 8: Karel
Mihael grof Attems,
apostolski vikar
za avstrijski del
oglejskega patriarhata
(1750–1752), goriški
nadškof (1752–1774);
(Patriarchi: Quindici
secoli, str. 406).

bil imenovan za stolnega kanonika v Baslu. Naslednje leto ga je papež Klemen
XII. (1730–1740) imenoval za častnega komornika, dobil pa je npr. tudi častno
nalogo, da passavskemu škofu Jožefu Dominiku Lambergu (1723–1761) nese
kardinalski klobuk. Attems je potoval prek Dunaja in se na dvoru seznanil s
prihodnjo vladarico. Takrat se je med njima stkala vez in naklonjenost Marije
Terezije je Attemsa spremljala do smrti. Attems je kmalu pokazal velike sposobnosti na pastoralnem področju, to pa dvoru ni ostalo skrito. Poleg tega si
je tudi sam Attems prizadeval, da bi si zagotovil kako škofovsko mesto (npr.
Dunajsko Novo mesto, Trst), vendar pri tem ni bil uspešen.
Ugoden trenutek zanj je prišel šele z ustanovitvijo apostolskega vikariata
v Gorici in imenovanjem za apostolskega vikarja 27. junija 1750. Nastop škofovske službe v Gorici je bil za Attemsa naporen, saj je bilo treba v kratkem
času vzpostaviti škofijske urade, denarja pa ni bilo v izobilju. Škofovsko
posvečenje je Karel Mihael prejel 24. avgusta 1750 v Ljubljani, v škofa ga je
posvetil njegov daljni sorodnik, ljubljanski škof Ernest Amadej Tomaž grof
Attems (1742–1757).
Ko je papež Benedikt XIV. 6. julija 1751 ukinil oglejski patriarhat in
24
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na njegovem ozemlju ustanovil nadškofiji v Gorici in Vidmu, je bil Attems
hkrati imenovan za prvega goriškega nadškofa. Samo imenovanje sicer ni bilo
samoumevno. Predlog zanj je prišel z Dunaja, v Rimu je bil opravljen običajen
postopek. Po imenovanju in slovesni umestitvi za nadškofa 30. julija 1752 je
Attems lahko nadaljeval delo, ki ga je začel že kot apostolski vikar. Razlika
je bila ta, da je zdaj postal tudi metropolit škofom v Trstu, Pičnu, Comu in
Tridentu; palij kot simbol metropolitske oblasti je prejel 30. avgusta 1752.33

Predlog združitve ljubljanske škofije in goriške
nadškofije v personalno unijo (1758)
Petega decembra 1757 je na Dunaju nepričakovano umrl ljubljanski knezoškof Ernest Amadej Tomaž grof Attems.34 Ljubljansko škofijo je vodil vse
od leta 1742, se pravi 15 let. Marija Terezija, ki je kot deželna kneginja imela
pravico do imenovanja ljubljanskega škofa, je imela v načrtu širšo prenovo
cerkvene uprave. Na Dunaju so namreč pričeli razmišljati o združitvi ljubljanske
škofije z goriško nadškofijo in prenosu knežjega naslova z ljubljanskega škofa
na goriškega nadškofa. S tem bi nastala ozemeljsko velika nadškofija, končno
pa bi se rešilo tudi vprašanje dohodkov goriškega nadškofa, ki so bili sporni (z
drugimi besedami preskromni) že od imenovanja prvega goriškega nadškofa
leta 1752. Upravičeno smemo domnevati, da je šlo dunajskemu dvoru pri tem
za širšo prenovo cerkvene uprave v notranjeavstrijskih deželah, vendar čas
temu očitno še ni bil naklonjen. Do sprememb je prišlo šele 30 let kasneje pod
cesarjem Jožefom II. (1780–1790).35
Goriški nadškof Karel Mihael grof Attems je bil z dvornim predlogom o
preureditvi cerkvene uprave na svojem ozemlju seznanjen 14. januarja 1758.36
Dunajska vlada je predlagala, da bi se ljubljanska škofija in goriška nadškofija
združili v personalno unijo. To bi pomenilo, da se ljubljanska škofija ne bi
ukinila. Goriški nadškof bi po novem imel dva naslova: goriški nadškof in
33
34

35
36

Podrobneje glej Volčjak, Cerkev na Kranjskem pod goriško nadškofijo, str. 48–79.
Dolinar, Ljubljanski škofje, str. 200; Dolinar, Prizadevanje za cerkvenoupravno ureditev,
str. 26.
Dolinar, Prizadevanje za cerkvenoupravno ureditev, str. 27.
AAG, Protocollus caesareo-regiorum rescriptorum de annis 1750–1760, N. 57, št. 730, 732;
AAG, Rescripta 1757–1758, b. 5, št. 730 (14. januar 1758, Dunaj), št. 732 (21. januar 1758,
Dunaj); ASV, Arch. Concist., Acta Congreg. Concist., 1758, 1759 I.; ÖStA, AVA, Alter
Kultus, Ktn. 126, 5/1758, 14. januar 1758; Ktn. 139 (škofija Ljubljana); Dolinar, Ljubljanski
škofje, str. 206. Precej gradiva je verjetno tudi v HHStA med gradivom veleposlaništva pri
Svetem sedežu.
25

HS_12_konec.indd 25

11. 04. 2016 12:32:18

Jure Volčjak

ljubljanski škof. Novonastala tvorba bi bila ozemeljsko izjemno obsežna, saj
bi obsegala Goriško, večino Kranjske, južno Štajersko, južni del Koroške in
del Tirolske. Ker bi nadškof Attems tako veliko ozemlje sam težko upravljal,
bi v Ljubljani imel pomožnega škofa s stolnim kapitljem, kot nadškof pa bi
moral določen del leta bivati tudi v Ljubljani.
Marija Terezija je 20. februarja 1758 papežu Benediktu XIV. predlagala, da
bi zaradi povečanja prihodkov goriške nadškofijske menze združil ljubljansko
škofijo z goriško nadškofijo, zato je goriškega nadškofa Attemsa imenovala
tudi za ljubljanskega škofa in prosila papeža, da ga potrdi.37
Nadškof Attems je po nekajdnevnem premišljevanju nastale situacije 1.
marca 1758 pisal papežu Benediktu XIV., in sicer zato, ker ga je Marija Terezija že imenovala za ljubljanskega škofa, in prosila papeža, da ga potrdi ter
mu obenem zadrži tudi naslov goriškega nadškofa. Nadškof se s cesaričinim
predlogom ni strinjal. V pismu papežu je poudaril, da se ne čuti sposobnega
upravljati dveh škofij hkrati. Izpostavil je tudi, da je slednje v nasprotju z
osnovnimi cerkvenimi predpisi. Papeža je zato prosil, da za mesto ljubljanskega
škofa najde drugo primerno osebo. Zapisal je: »[...] s ponižno zaupljivostjo
klečeč ob nogah Vaše svetosti zavračam ta predlog, vanj ne morem in ne
smem privoliti«.38
Nadškof Attems je pisal tudi cesarici. V pismu je ponižno odklonil predlagano rešitev in predlagal, naj raje skrbno izbere primernega kandidata za
ljubljanskega škofa, saj sta bili goriška nadškofija in ljubljanska škofija ozemeljsko zelo prepleteni in bo v prihodnje potrebno dobro sodelovanje obeh
škofov. V mislih je Attems imel tudi še nekaj drugega – da bi ga novi ljubljanski
škof priznal za svojega metropolita. Ljubljanska škofija je bila namreč vse od
ustanovitve neposredno podrejena Svetemu sedežu.39
Benedikt XIV. je Attemsu odgovoril že po slabih treh tednih, 18. marca
1758. Njegovo pismo je bilo zelo kratko, vsebovalo je le tri točke. Najpomembnejša je bila zadnja, v kateri je zapisal, da tudi sam nasprotuje predlogu
cesarice.40 V odgovoru je analiziral ljubljansko škofijo in zapisal, da je ta revna,
37

38

39
40

AAG, Protocollus caesareo-regiorum rescriptorum de annis 1750–1760, N. 57, št. 744; AAG,
Rescripta 1757–1758, b. 5, št. 744 (20. februar 1758, Dunaj); ARS, SI AS 6, RK 145, str. 47/
XX (6. marec 1758). Glej skupaj RK 143, str. 95v, 33/XX (30. maj 1755); str. 28, 53/XX (20.
januar 1756); RK 144, str. 199v, 1064/XX (7. oktober 1757) – kasneje preneseno v: SI AS 7,
šk. 255, 256 (Eccl., Lit. P Num. 2 Vol. 1, 2); ÖStA, AVA, Alter Kultus, Ktn. 126, 6/1758.
»Perciò io prendo l’umilissima confidenza di protestarmi genuflesso a piedi de la Santità
vostra, ch’io non posso ne’debba prestare il mio assenso.« Prim. ASV, Arch. Concist., Acta
Congreg. Concist., 1759 I, str. 201v, 208.
Prim. Dolinar, Prizadevanje za cerkvenoupravno ureditev, str. 27.
ASV, Arch. Concist., Acta Congreg. Concist., 1759 I, str. 202.
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Slika 9: Ernest
Amadej Tomaž grof
Attems, generalni
vikar v Passauu in
oficial za Avstrijo pod
Anižo (1733–1742),
naslovni trahonenski
in passavski pomožni
škof (1735–1742),
ljubljanski knezoškof
(1742–1757);
(Dolinar, Ljubljanski
škofje, str. 193).

navedel je, da je pristojna kongregacija preučila stanje združevanja škofij na
Ogrskem (kar je bila npr. posledica turške okupacije) ipd. Obljubil mu je, da
bodo predlog Marije Terezije takoj vzeli v pretres.41 Dunajski dvor je omenjeno
analizo leta 1760 sicer v celoti zavrnil kot zmotno.42
Nadškof Attems je papežu ponovno pisal 12. aprila 1758.43 Zapisal je:
»Prosim Gospoda, da me osvobodi te nove službe, kajti moje šibke moči mi
ne dovoljujejo niti, da bi zadovoljil polovico mojih obveznosti; niso le duhovni
razlogi, ki me plašijo glede najboljšega opravljanja zadeve, temveč vzbuja
malodušje tudi majhen "svetni donos", ker slišim govoriti – česar pa nočem
verjeti –, da bi Vaša visokost v primeru moje zavrnitve predloga dohodke
opatije sv. Petra in Pavla v Topolski na Ogrskem, ki mi prinaša pet do šest
41
42
43

ASV, Arch. Concist., Acta Congreg. Concist., 1759 I, str. 195–197 (B), 212 in str. 202–207.
ÖStA, AVA, Ktn. 139, 11 v. J. 1760.
ASV, Arch. Concist., Acta Congreg. Concist., 1759 I, str. 210–211v.
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Slika 10: Mnenje dunajske Reprezentance in komore o predlogu združitve ljubljanske
škofije in goriške nadškofije v personalno unijo (ÖStA, AVA, Ktn. 139, 11/1760).
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tisoč goldinarjev, ki jih seveda ne prinaša goriška nadškofija, namenila v
korist druge osebe.«44
Kot vidimo, je nadškof izpostavil tudi svoje dohodke, ki so bili v primerjavi
z dohodki drugih nadškofov razmeroma nizki. Na nezadostno financiranje je
bilo opozorjeno že ob ustanavljanju apostolskega vikariata in tudi kasneje ob
ustanovitvi goriške nadškofije leta 1752. Prav zaradi komaj zadostnih financ
je Marija Terezija Attemsu leta 1755 podelila naslov opata opatije Topolska
na Ogrskem, leta 1756 pa ga je imenovala še za prošta novomeškega kolegiatnega kapitlja.45
Živahna korespondenca med Dunajem in Rimom se je nadaljevala jeseni
leta 1758. Šestega novembra 1758 je papežu pisala Marija Terezija. V pismu
je predlagala čimprejšnji konec postopka imenovanja ljubljanskega škofa in
združitev Ljubljane in Gorice v personalno unijo pod enim nadškofom, saj
»nam je zelo pomembno, da bo ta naloga čim hitreje pripeljana do želenega
cilja«.46 Že pred tem, 31. oktobra 1758, pa je dvorna pisarna na Dunaju kardinalu Albaniju poslala noto z nominacijo nadškofa Attemsa za ljubljanskega
škofa in spremno pismo.47

Razplet
V Rimu je bila po prejetju predloga Marije Terezije, da bi združili ljubljansko škofijo z goriško nadškofijo, na pristojni kongregaciji 22. maja 1759
izoblikovana posebna relacija.48 V njej je bilo poudarjeno, da je ustanavljanje,
združevanje in razdruževanje škofij izključno v pristojnosti Svetega očeta.
Združitev dveh škofij je možna zaradi več dejavnikov, kot so razdejanje katere
izmed njiju, pomanjkanje duhovščine, zmanjšanje števila vernikov, majhnost
škofije in skromnost dohodkov, ki ne ustreza dostojanstvu škofa. Združitev je
možna tudi zaradi nujnih potreb, npr. duhovnih potreb vernikov ali povečanja
verskega življenja. Relacija je posebej poudarila, da se morajo pred odločanjem

44

45
46
47

48

ASV, Arch. Concist., Acta Congreg. Concist., 1759 I, str. 210v. O Attemsovem odgovoru
so razpravljali tudi na Dunaju. Več v: ÖStA, AVA, Alter Kultus, Ktn. 126, 7/1758, 15. april
1758.
Volčjak, Cerkev na Kranjskem pod goriško nadškofijo, str. 64.
ASV, Arch. Concist., Acta Congreg. Concist., 1759 I, str. 225–225v.
ÖStA, AVA, Alter Kultus, Ktn. 126, 8/1758, 31. oktober 1758. Glej tudi 21/1759, 13. januar
1759.
ASV, Arch. Concist., Acta Congreg. Concist., 1759 I, str. 159–164.
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pristojne kongregacije o združitvi dveh škofij izreči vsi vpleteni, šele potem
je možno sprejeti končno odločitev.49
V dokumentu je zapisano, da je bila ljubljanska škofija ob ustanovitvi
izločena iz oglejskega patriarhata zaradi obsežnosti patriarhata in leta 1468
neposredno podrejena Svetemu sedežu. Enak razlog s prepovedjo vstopa
oglejskih patriarhov na avstrijsko ozemlje je bil naveden tudi ob ustanovitvi
goriške in videmske nadškofije in ukinitvi oglejskega patriarhata leta 1751.
Zapisano je bilo še, da je goriška nadškofija kljub velikosti urejena, versko
življenje napreduje, cerkve so lepe, škof ima na voljo lepo bivališče. Poudarjeno pa je bilo tudi, da enako velja za ljubljansko škofijo in da zato pristojna
kongregacija ne prepozna potrebe po združitvi navedenih dveh škofij.50 En
sam škof v tako obsežni škofiji bo težko uresničeval pastoralne naloge. Ker
je ljubljanska škofija vakantna, bi soglasje moral dati tudi stolni kapitelj. Z
združitvijo obeh škofij bi zopet dobili velikansko škofijo, podobno nekdanjemu
oglejskemu patriarhatu, s tem pa bi se vrnili v prvotno stanje.
Relacija se je dotaknila tudi slabega finančnega položaja goriške nadškofije, ki ga je izpostavil dunajski dvor ob predlogu združitve. Ugotavlja, da
pomanjkanje dohodkov ni bilo tako veliko, da bi bila potrebna združitev dveh
škofijskih menz.51 Goriški nadškof naj bi po pregledu ustanovne listine na leto
prejemal dovolj veliko vsoto, primerno dostojanstvu nadškofa. Z združitvijo
obeh škofij bi se poleg tega povečali izdatki, stroški bi nastali zaradi bivanja
nadškofa v dveh mestih, svoje finančne potrebe pa bi imel tudi pomožni škof
v Ljubljani. Problem bi predstavljali tudi patronati nad župnijami, saj veliko
župnij v ljubljanski škofiji ni bilo pod patronatom škofa.
Zaradi vseh naštetih razlogov je relacija nasprotovala združitvi obeh
škofij. Papežu Klemenu XIII. (1758–1769) so svetovali sklep: »Zavrženo, tudi
v mislih.«52 To je bilo sprejeto tudi na konzistoriju pristojne kongregacije, ki
se je odvijal 22. maja 1759 na rimskem Kvirinalu.53 Odgovor s podrobno obrazložitvijo je bil nato poslan avstrijskemu veleposlaniku, kardinalu Albaniju,54
2. junija 1759 pa še dunajskemu nunciju.55
49
50
51
52
53

54

55

ASV, Arch. Concist., Acta Congreg. Concist., 1759 I, str. 159v.
ASV, Arch. Concist., Acta Congreg. Concist., 1759 I, str. 161v–162v.
ASV, Arch. Concist., Acta Congreg. Concist., 1759 I, str. 159v.
ASV, Arch. Concist., Acta Congreg. Concist., 1759 I, str. 164.
Sprejeti sklep je bil: »Dilata et ad mentem, mens est ut significentur difficultates«. Prim.
ASV, Arch. Concist., Acta Congreg. Concist., 1759 I, str. 174, 178 in 188.
V obrazložitvi je najti tudi poudarek, da je baron Codelli namenil sredstva za ustanovitev
goriške škofije, združitev z ljubljansko pa bi bila v nasprotju z njegovo voljo. Prim. ASV,
Arch. Concist., Acta Congreg. Concist., 1759 I, str. 189–192v; 217–221v. Glej tudi ÖStA,
AVA, Alter Kultus, Ktn. 126, 22/1759, 6. oktober 1759.
ASV, Arch. Concist., Acta Congreg. Concist., 1759 I, str. 228–229v.
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Slika 11: Papež
Klemen XIII.
(1758–1769).

Po negativnem rimskem mnenju je cesarica nadškofa Attemsa poskušala
pregovoriti, da bi ljubljansko škofijo sprejel vsaj v začasno upravo do konca
vojne. Kot vemo, je v letih 1756–1763 potekala t. i. sedemletna vojna, ki je
Marijo Terezijo izjemno zaposlovala. Dunajska vlada je nadškofu Attemsu
celo predlagala, da bi poleg novih dohodkov ljubljanske škofije lahko obdržal
tudi dohodke opatije Topolska. Attemsovega odklonilnega stališča na Dunaju
sicer nikakor niso mogli razumeti, saj bi si pridobil knežji naslov, moč in višje
dohodke.56
Nadškof Attems je pri Mariji Tereziji kljub zavrnitvi ponujenega mesta še
naprej užival naklonjenost in zaupanje, kancler Vencelj Anton grof Kaunitz-Rietberg (Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg, 1753–1793) pa je bil ogorčen.
V noti cesarici z dne 27. januarja 1760 je namreč zapisal, da je bil problem
rimske zavrnitve dunajskega predloga predvsem v osebi samega nadškofa. Ta
je imel dobre stike in zveze v Rimu, naklonjen pa mu je bil tudi papež Benedikt
XIV., kar da se je odražalo zlasti v njegovem dolgotrajnem molku na pisma, ki
56

ÖStA, AVA, Ktn. 139, 11 v. J. 1760, 8. februar 1760.
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Slika 12: Johann
Franz Anton grof
Khevenhüller
(Diözesanmuseum
St. Pölten).

so jih pošiljali z Dunaja. Kancler je še zapisal, da bi Attemsa morali enostavno
prisiliti, da bi sprejel dunajski načrt!57
Ko je bilo dokončno znano, da je načrt združitve obeh škofij propadel, je
bilo vladarici svetovano (tudi s strani avstrijskega veleposlanika pri Svetem
sedežu, kardinala Albanija), da je treba imenovanje novega ljubljanskega škofa
izpeljati gladko, brez novih trenj in kolizij z Rimom.58
Marija Terezija je sedaj mesto ljubljanskega škofa ponudila Johanu Francu
Antonu grofu Khevenhüllerju (Johann Franz Anton von Khevenhüller), po rodu
iz Celovca. Khevenhüller, od leta 1722 stolni kanonik v nemškem Augsburgu
in moravskem Olomoucu ter od leta 1747 tudi v Salzburgu, je bil med letoma
1734 in 1740 že škof v Dunajskem Novem mestu (Wiener Neustadt). Ker pa
v službi škofa ni imel veselja, se je škofiji leta 1740 odpovedal in se preselil v
Augsburg, kjer je do smrti leta 1762 deloval kot stolni kanonik.59 Cesarica je
Khevenhüllerja 9. februarja 1760 papežu že predlagala v potrditev.60 Kheven57
58
59
60

ÖStA, AVA, Ktn. 139, 11 v. J. 1760, 27. januar 1760.
ÖStA, AVA, Ktn. 139, 11 v. J. 1760, 8. februar 1760.
Kolaska, Khevenhüller, Johann Franz Anton, str. 223.
ÖStA, AVA, Ktn. 139, 11 v. J. 1760, 9. februar 1760. Nekaj gradiva o Khevenhüllerjevem
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hüller se je cesarici 12. julija 1760 iz Augsburga ponižno zahvalil za ponujeno
mesto, vendar mesta ljubljanskega škofa v nasprotju s pričakovanji dvora ni
sprejel. V pismu Mariji Tereziji je zapisal, da mesto škofa zahteva človeka,
polnega energije, sam pa da je že star in utrujen. Navedel je tudi, da preostale
dni svojega življenja želi preživeti v miru in molitvi.61
Na Dunaju so po hladnem tušu na plano potegnili plan B. Marija Terezija je
na predlog goriškega nadškofa Attemsa za novega ljubljanskega škofa papežu
23. avgusta 1760 predlagala goriškega sufragana, tržaškega škofa Leopolda
Jožefa Hanibala grofa Petazzija, in sicer »zaradi njegovih zaslug za državo,
učenosti in pobožnosti«, kot je bilo zapisano v predlogu za potrditev.62 Po oprav
ljenem postopku je papež Klemen XIII. 15. decembra 1760 odobril premestitev
Petazzija iz Trsta v Ljubljano.63 S tem je bila triletna sedisvakanca v Ljubljani
končana, prav tako pa tudi ugibanje, kdo bo novi ljubljanski knezoškof. Nadškof Attems se je pri predlogu cesarici sicer uštel, saj ga novi ljubljanski škof
Petazzi po prisegi pred nadškofom Attemsom 7. januarja 1761 in po prevzemu
ljubljanske škofije 25. januarja 1761 ni priznal za svojega metropolita, ampak
je vztrajal pri neposredni podrejenosti ljubljanske škofije Svetemu sedežu.64
Raziskave zadnjih desetih let in novo najdeno gradivo v tujini so teorijo
o vrstnem redu opisanih dogodkov nekoliko spremenili. Doslej je veljalo, da
je dunajski dvor o združitvi obeh škofij pričel razmišljati šele potem, ko grof
Khevenhüller ni sprejel ponujenega mesta ljubljanskega škofa. Novoodkrito
gradivo pa dokazuje ravno nasprotno: Khevenhüllerju je bilo mesto ljubljanskega škofa ponujeno šele potem, ko je propadel načrt združitve ljubljanske
škofije in goriške nadškofije v personalno unijo.
Tudi po imenovanju Petazzija za ljubljanskega knezoškofa dunajska vlada
ideje o združitvi obeh škofij ni popolnoma odpisala.65 To je v pismu Martinu
Jožefu Jabacinu, med letoma 1762 in 1774 dekanu in med letoma 1775 in 1789
proštu kolegiatnega kapitlja v Novem mestu, še leta 1768 ugotavljal ljubljanski
stolni kanonik in gorenjski arhidiakon Jožef pl. Wolwitz. Pismo govori o bolezni ljubljanskega škofa Petazzija, v njem pa je Wolwitz na podlagi določenih

61

62

63
64
65

imenovanju za ljubljanskega škofa naj bi se nahajalo tudi v ARS v fondu SI AS 7 (Eccl.
L–2–(1–3), vendar dokumentov zaenkrat nismo našli. Za pomoč pri iskanju gradiva se
zahvaljujem dr. Lilijani Žnidaršič Golec.
»[…] die übrign noch wenign täge meines lebens in inbrünstigsten gebett, und auflehendes
himmels […]«. Prim. ÖStA, AVA, Ktn. 139, 15 vom J. 1760, 12. julij 1760, Augsburg.
»[…] in erwegung seiner stattlichen vernunfft, vortrefflichen gelehrtigkeit, auch fromm- und
erbaulichen wandels […]«. Prim. ÖStA, AVA, Ktn. 139, 17 vom J. 1760, 23. avgust 1760.
NŠAL, NŠAL 101, 15. december 1760, Rim.
Dolinar, Ljubljanski škofje, str. 208.
AAG, Protocollus caesareo-regiorum rescriptorum de annis 1750–1760, N. 57, št. 893 (31.
december 1759, Dunaj); AAG, Rescripta 1759–1760, b. 6, št. 893 (31. december 1759, Dunaj).
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Slika 13: Leopold Jožef
Hanibal grof Petazzi, tržaški
škof (1740–1760), ljubljanski
knezoškof (1760–1772); (Dolinar:
Petazzi (Petaz, Petazi, Pettazzi)
von Castel Nuovo, str. 339).

dejstev sklepal, da so bila v igri vnovična prizadevanja za združitev obeh
episkopatov (goriškega in ljubljanskega). Kanonik Wolwitz je dekanu Jabacinu
naročil, naj o tem raje molči.66
Vi r i
Arhivski viri
Archidiocesi di Gorizia – Archivi storici (= AAG)
- Protocollus caesareo-regiorum rescriptorum de annis 1750–1760, N. 57
- Rescripta 1750 (1751), b. 1
- Rescripta 1752, b. 2
- Rescripta 1757–1758, b. 5
Archivio Segreto Vaticano (= ASV)
- Arch. Concist., Acta Camerarii, b. 37
- Arch. Concist., Acta Congreg. Concist., 1759 I
Arhiv Republike Slovenije (= ARS)
- SI AS 6, Reprezentanca in komora za Kranjsko v Ljubljani, RK 143, 144, 145, šk. 58
66

V pripisu se Wolwitz poleg tega pritožuje nad težavami v svojem arhidiakonatu. Pravi,
da goriški nadškof v svoji gorečnosti uredi veliko stvari, on sam kot arhidiakon pa zanje
navadno izve šele pozneje, a vse to potrpežljivo prenaša. Zapisal je, da se vse preveč in
prehitro spreminja. Prim. KANM, šk. 32, f. 34/3, št. 210 (5. julij 1768, Ljubljana). Regest
v Baraga, Kapiteljski arhiv, str. 382. Ljubljanski škof Petazzi je kmalu potem zaprosil, da
bi za pomožnega škofa koadjutorja imenovali Karla Janeza Herbersteina. Glej: ASV, Arch.
Concist., Acta Camerarii, b. 37, str. 23.

34

HS_12_konec.indd 34

11. 04. 2016 12:32:20

Preurejanje škofijskih meja na Kranjskem sredi 18. stoletja
- SI AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, šk. 255, 256
- SI AS 730, Gospostvo Dol, fasc. 179
- SI AS 1071, Zbirka grbov
Diözesanmuseum St. Pölten
- Galerie der Bischöfe (Khevenhüller)
Kapiteljski arhiv Novo mesto (= KANM)
- KANM, Spisi, šk. 32, f. 34/3
Nadškofijski arhiv Ljubljana (= NŠAL)
- NŠAL/KANM, Spisi in listine, šk. 5, f. 12
- NŠAL 101, Zbirka listin
- NŠAL 508, Maks Miklavčič, šk. 182: Črnilogar, Priprava in ustanovitev goriške
nadškofije
Österreichisches Staatsarchiv (= ÖStA)
Allgemeines Verwaltungsarchiv (= AVA)
- Alter Cultus, Ktn. 82, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 139
Haus-, Hof- und Staatsarchiv (= HHStA)
- Rom–Vatikan I., Korrespondenz Albani 1743–1779, Ktn. 134a, 135, 138, 146
- Rom–Vatikan I., Korrespondenz Kardinal Mellini 1743–1779, Ktn. 238, 240
- Rom–Vatikan I., Rom – Korrespondenz, Berichte 1748 V.–XII., Fasz. 143 (alt
196, 197)
Objavljeni viri
Attems, Karel Mihael: Lettere di Carlo Michele d’Attems a Franz Xaver Taufferer
(1764–1773) (ur. Vesna Cunja). Udine: Istituto Pio Paschini, 2003.
Attems, Karel Mihael: Slovenske pridige. Za prvo objavo pripravila in s spremnimi
besedili opremila Lojzka Bratuž. Knjižna zbirka Kulturna dediščina. Trst:
Založništvo tržaškega tiska, 1993.
Kralj, Franc in Luigi Tavano: Atti delle visite pastorali negli arcidiaconati di
Gorizia, Tolmino e Duino dell’ arcidiocesi di Gorizia 1750–1759. Atti delle
visite pastorali di Carlo Michaele d’Attems arcivesovo di Gorizia 1752–1774,
1. Gorizia: Istituto di storia sociale e religiosa, 1994.
Kralj, Franc – Tavano, Luigi: Atti delle visite pastorali negli arcidiaconati di Gorizia,
Tolmino e Duino dell’ arcidiocesi di Gorizia 1762–1773. Atti delle visite pastorali di Carlo Michaele d’Attems arcivesovo di Gorizia 1752–1774, 4. Gorizia:
Istituto di storia sociale e religiosa, 2000.
Ožinger, Anton: Vizitacijski zapisniki savinjskega arhidiakonata goriške nadškofije 1751–1773. Vizitacijski zapisniki goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa
Attemsa 1752–1774, 2. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, Inštitut za zgodovino Cerkve Teološke fakultete, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1991.
Tropper, Peter G.: Die Berichte der Pastoralvisitationen des Görzer Erzbischofs Karl
Michael von Attems in Kärnten von 1751 bis 1762. Fontes rerum Austriacarum,
Abt. 2: Diplomataria et acta, Bd. 87; Vizitacijski zapisniki goriškega nadškofa
Karla Mihaela grofa Attemsa 1752–1774, Zv. 3. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1993.
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA).
Uradni list Republike Slovenije, 30, 2006.
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Neobjavljeni viri
Volčjak, Jure: Vizitacijski zapisniki goriškega nadškofa Attemsa za arhidiakonate
na Kranjskem 1752–1771 (v pripravi za objavo).
Spletni viri
Evidenca arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence. Dostopno
na <http://www.arhiv.gov.si/si/javne_evidence/evidenca_arhivskega_gradiva_v_
tujini/>, dostop 13. 7. 2015.
Grb veleposlanika in škofa Harracha. Dostopno na <https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:COA_bishop_SK_Harrach_Johann_Ernst.png#/media/File:COA_bishop_SK_Harrach_Johann_Ernst.png>, dostop 28. 6. 2015.
Stolna cerkev sv. Hilarija in Tacijana, Gorica. Dostopno na <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duomo_di_Gorizia_-_Facciata_%283%29.jpg>, dostop
25. 9. 2014.
Stolna cerkev Marijinega oznanjenja, Videm. Dostopno na <https://commons.
wikimedia.org/wiki/Cattedrale_di_Udine#/media/File:UdineDuomoLatodx.
jpg>, dostop 25. 9. 2014.
Papež Klemen XIII. Dostopno na <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cle
ment_xii.jpg#/media/File:Clement_xii.jpg>, dostop 10. 4. 2015.
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Rearranging Diocesan Borders in Mid-18th Century Carniola
The 1758 Proposal to Unite the Gorizia Archdiocese
and the Ljubljana Diocese
Summary
On 5 December 1757, the Ljubljana bishop Ernst Amadeus Thomas Count
Attems (Ernst Amadeus Thomas Graf von Attems) unexpectedly died in
Vienna. His death encouraged the idea of joining the Gorizia Archdiocese and
the Ljubljana Diocese into a personal union, a plan that was strongly advocated
by the Viennese court, and of transferring the princely title from the Bishop
of Ljubljana to the Archbishop of Gorizia. The proposition revealing Vienna’s
intention to reform church administration in Inner Austrian lands eventually
failed due to strong opposition from Rome and the Archbishop of Gorizia Karl
Michael Count Attems (Karl Michael Graf von Attems).
Based on the records that the author has recently found at the archives in
Austria, Italy and the Vatican, the article outlines the situation in the Patriarchate
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of Aquileia after 1420, when the Habsburgs once and for all lost their influence
in nominating the patriarchs of Aquileia. The paper also depicts the endeavours
of Vienna to abolish the Patriarchate (1751) and to found the Archdiocese of
Gorizia (1751). It sheds new light on the events in the Ljubljana Diocese and
the Gorizia Archdiocese at the end of the 1750s and recounts the actual course
of events at the occasion of the up to now relatively unknown nomination of
the Augsburg Cathedral canon John Franz Count Khevenhüller (Johann Franz
Graf von Khevenhüller) for the Bishop of Ljubljana, explaining the complex
game played by the different “players” before the Bishop of Trieste Leopold
Joseph Hannibal Count Petazzi (Leopold Joseph Hannibal Graf von Petazzi)
was eventually appointed the bishop in Ljubljana.
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