
ŠTIPENDIJSKE USTANOVE NA KRANJSKEM
 OD SREDE 16. DO IZTEKA 18. STOLETJA

 V prvi polovici 17. stoletja se je na območjih pod Habsburžani kot poglavitni nosilec 
gimnazijskega, višješolskega ali univerzitetnega študija uveljavil jezuitski red, imeno-
van Družba Jezusova. Družbi je uspelo hitro vzpostaviti mrežo kolegijev, ki so postali 
ključni izobraževalni centri tudi za prebivalce slovenskih dežel. Humanistično šolan-
je v šestrazredni gimnaziji ter predavanja iz moralne teologije, filozofije in pozneje 
naravoslovnih oziroma tehničnih ved so jezuiti organizirali v glavnih deželnih mes-
tih Notranje Avstrije (Ljubljana, Celovec, Gorica), pa tudi v Zagrebu, Trstu, na Reki, 
v Varaždinu in Sopronu. Poldrugo desetletje pred razpustitvijo Družbe je svoja vra-
ta odprla jezuitska gimnazija v Mariboru. V Gradcu (od 1585) in na Dunaju (urad-
no od 1623) sta do leta 1773 delovali jezuitski univerzi. Ker so jezuiti možnost šolan-
ja zagotavljali tako članom reda kot zunanjim dijakom (večinoma neklerikom), so bile 
potrebe po štipendijskih (alumnatskih) ustanovah toliko večje. V Ljubljani so si po-
moči želeli predvsem v tako imenovanem seminarju za revne študente. Šolarjem iz si-
romašnih okolij so se sicer kmalu po vzpostavitvi seminarja v prvih letih 17. stoletja 
pridružili gojenci iz plemiških in premožnejših meščanskih družin. Kar zadeva uni-
verzitetni študij, so zaradi geografske bližine posebno pozornost pritegovale ustanove, 
povezane z graško univerzo.  Utemeljitelji ustanov pri ljubljanskem jezuitskem seminarju so bili tako duhovniki 

kot laiki. Laiškega stanu je bil na primer Janez Taller (Thaller) iz Špitaliča pri Kamni-
ku, iz čigar ustanove, nastale leta 1619, naj bi vzdrževali po štiri gojence. Upravičence 
do ustanovnih sredstev (glavnica je znašala 1500 goldinarjev) je imenoval Taller, po 
njegovi smrti pa naj bi ta pravica pripadla njegovi ženi oziroma najstarejšemu članu 
njegove ali ženine družine. Podrobneje je svojo ustanovo dobrih sto let pozneje opre-
delil župnik in komisar v Braslovčah Valentin Kus. Njegova ustanova za dva gojenca 
z glavnico v višini 1700 goldinarjev je še zlasti zanimiva zaradi glasbenih določil. Vsaj 
eden od obeh gojencev naj bi se posvečal glasbi, vendar pa naj ne bi igral trobente, 
temveč orgle ali violino. Trobentanje je imelo po Kusovem mnenju na šolajočega kva-
ren vpliv.

Doba razmaha jezuitskega šolstva do razpustitve Družbe Jezusove leta 1773

Jezuitska cerkev sv. Jakoba v Ljubljani. Pogled 
na vhod v Gruberjevo palačo in vrt, kjer je 
nekdaj stal del hiš, ki so sestavljale seminar. 
(splet)

Knjiga Liber Archivii Collegii Labacensis (Knjiga arhiva ljubljanske-
ga kolegija) vsebuje prepise izvirnih dokumentov, ki jih je hranil arhiv 
ljubljanskih jezuitov. Na straneh 573–602 najdemo prepise ustanovnih 
listin, zadevajočih seminar. Izseka ustanovne listine Janeza Tallerja iz 
leta 1619 in ustanovne listine Valentina Kusa iz leta 1727. (SI AS 1073, 
II/69r)

Prepis listine, s katero je 12. septembra 1700 Janez Jurij Ernst, župnik v Starem trgu pri Slovenj Gradcu in ko-
misar ljubljanskega škofa za župnije v distriktu Pliberk na Koroškem, za mesto v »nadvojvodovem konviktu« v 
Gradcu dodelil 3000 goldinarjev. Za alumnat bi se lahko potegovali tisti bakalavri filozofije ali vsaj absolventi 
logike iz Spodnje Štajerske, ki bi si izbrali duhovniški poklic in bi bili vešči slovenskega jezika (sic!). (SI AS 7, šk. 
257, Eccl. P-5, 1)


