
                                                         

  

                                

PREDGOVOR 

         Pokojni dr. Frančišek Borgia SEDEJ, knezonadškof goriški in metropolit 
ilirski, je bil človek, ki je globoko posegal v zgodovino Cerkve in naroda na 
Primorskem. 
         Namen te knjižice je ta, da v Sedejevem življenjepisu poskusi dokazati 
resničnost teh besed. 
         Izdaja življenjepisa ravno letos je še posebno primerna in upravičena, ker 
bo letos na dan sv. Andreja minilo 40 let od njegove mučeniške smrti. 
         Ko je l. 1954 Ciril-Metodijsko društvo katoliških duhovnikov za 
Slovensko primorje na obnovljeni rojstni hiši v Cerknem nadškofu Sedeju 
postavilo spominsko ploščo in sem kot njegov nečak imel čast, da jo v imenu 
družin Sedej, Bevk in Močnik sprejmem v varstvo, sem udeležence pozval, da 
naj bi začeli zbirati gradivo za življenjepis velikega pokojnika. 
         Odziva ni bilo in vendar je nekdo moral začeti. Ni mi preostalo drugega, 
kot da sam začnem; in tako sem zbral nekaj gradiva, ki sem ga uporabil za 
predavanje na svečani akademiji, prirejeni v spomin nadškofa Sedeja na dan sv. 
Ane, v nedeljo, 26. julija 1970 v Cerknem. Takrat se je rodila zamisel in želja, 
da bi se to predavanje tiskalo in izdalo v posebni knjigi, kajti le pisana beseda 
ostane (scripta manet). 
         Kot viri so mi služili lastni spomini in literatura, ki jo navajam na koncu. 
Podatke o stričevi mladosti, njegovem šolanju v Gorici in na Dunaju sem že 
pred davnimi leti dobil od svojcev v Cerknem in zlasti od pok. matere in pok. dr. 
Primožiča. 
         V 73. letu svoje starosti sem se lotil tega odgovornega dela v upanju, da 
bodo kritiki in bralci imeli razumevanje za težave, ki spremljajo vsako tako delo, 
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in da bodo vsaj znali ceniti mojo dobro voljo. 
         Ta knjižica predstavlja zgolj skromen poskus in začetek; upam, da se bodo 
našli strokovnjaki, ki bodo nadaljevali to delo in izdali sistematsko obdelan 
življenjepis. Razstava, ki je bila prirejena za omenjeno proslavo, je pokazala 
mnogo pisanega gradiva, ki v tej knjigi ni zajeto. 
         Moja dolžnost je, da se ob tej priliki zahvalim vsem, ki so z delom, petjem, 
deklamacijami, organiziranjem razstav in na kakršenkoli način prispevali k 
uspehu proslave v Cerknem. Hvala vsem sotrudnikom, ki so o proslavi poročali 
v listih Družina, Primorske novice, Novi list, Katoliški list in v Koledarju 
Goriške Mohorjeve družbe. Hvala tudi onim, ki so napisali in bodo še pisali 
zgodovinsko strokovne članke o nadškofu Sedeju. Prisrčna hvala zlasti še 
rojaku, g. prof. Tomažu Pavšiču, ki je kot strokovnjak slavist opravil korekturo 
knjižice. 
         Prijatelj Ludvik Zorzut je v svojem članku v »Primorskih novicah« omenil 
tudi nekatere znamenite Cerkljane, npr. viteza dr. Franca Močnika, slovečega 
matematika in druge. V dopolnilo naj navedem, da je že pok. Stanko Stanič, ko 
je bil kaplan v Cerknem, sestavil seznam slavnih in zaslužnih Cerkljanov 
duhovnikov, ki je shranjen v župnijskem arhivu v Cerknem. 
         Ko že pišemo o znamenitih Cerkljanih, si dovolim omeniti še nekatere, ki 
so bili laičnih poklicev. 
         Dr. Anton Rojc (1820-1876), stric moje matere, je bil v Sloveniji in na 
Hrvaškem znan kot odličen pravnik in učenjak. Rojen je bil v Cerknem, po 
opravljeni maturi v Gorici je na Dunaju l. 1850 dosegel čast doktorja prava. Ko 
je bil v Zagrebu razpisan natečaj, je bil imenovan na pravoslovni (pozneje 
pravni) fakulteti v Zagrebu za profesorja kazenskega prava in kazenskega 
postopnika. Kot profesor je na lastne stroške priredil in izdal prvo pravniško 
knjigo v hrvaščini. Še večje časti je dosegel njegov sin dr. Milan Rojc, tudi 
pravnik in politik, ki je bil imenovan za častnega doktorja (doctor honoris 
causae) medicine, veterine in tehnike za zasluge, ki jih je kot »predstojnik za 
bogoštovlje i nastavu« imel pri ustanovitvi omenjenih treh fakultet (glej moj 
članek v zagrebškem stanovskem glasilu »Odvjetnik« št. 10-11/1967). 
         Končno bi omenil še Andreja Kobala, tudi rojenega v Cerknem (l. 1899), 
ki živi kot upokojenec v Washingtonu (ZDA); je v Ameriki znan pravnik in 
učenjak in ima kar dva doktorata. Predaval je javno pravo na univerzi George 
Washington, na harwardski in starfordski univerzi. 
         Še bi lahko našteval več ali manj znane može, ki so nesli slavo Cerkna po 
vsem svetu. Vse pa po svoji zgodovinski vlogi presega nadškof Sedej. 
         Želim, da ta knjiga najde pot v vsako slovensko hišo in da oživi spomin na 
velikega Cerkljana. 

V Zagrebu, dne 22. julija 1971 

                                                                                  dr. Josip Sedej
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l. ROJSTNI KRAJ 

Če bi bil naš veliki slovenski pesnik dr. France Prešeren Cerkljan, bi bil svoj 
prvi sonet zapel z besedami: 

»O, Cerkno, srečna, draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta«. 

     Tam globoko v ozki dolini med hribi in gorami, nad katerimi visoko kraljuje 
očak Porezen, tam kjer je meja med Kranjsko in Primorsko ter od razvodja na 
kranjski strani vode tečejo v Črno morje, na primorski strani pa v sinji Jadran, 
tam kjer se na vsakem koraku sliši žuborenje studencev, potočkov in potokov, 
tam kjer se stekajo tri manjše doline s potoki Cerknico, Zapoško in Oresovko, 
tam okoli župne cerkve sv. Ane in stare cerkve sv. Jerneja leži Sedejeva srečna 
domača vas - Cerkno. Vse naokrog po hribih pa jo obkrožajo številne vasice s 
svojimi podružnimi cerkvicami. 
         Cerkljanska pokrajina s svojimi selišči in hišami na strminali med zelenimi 
sadovnjaki, njivami, senožetmi in gozdovi, je lepa, ljubka in privlačna za turiste, 
še bolj pa za Cerkljane same, ki so veliki lokalni patrioti in v svoj rojstni kraj 
vneto zaljubljeni. Tudi tisti, ki so morali s trebuhom za kruhom v tuji svet, se 
radi vračajo, da še enkrat vidijo svoje Cerkno, preden umrejo. Lepoto 
cerkljanskega kraja so v povestih in romanih ovekovečili ne samo sodobni 
pisatelj (npr. France Bevk), marveč tudi pesniki pred stoletji. Tako je neznani 
domači pesnik v času, ko je bila germanizacija naših krajev v polnem razmahu, 
v nemščini zapel pesem, ki se glasi: 

»Das Kirchheimertal ist nicht weit, ist nicht breit ist ein Tal, das mich freut«
in bi se v prostem prevodu v slovenščini glasila:

»Cerkljanska dolina ni široka, ni velika, je dolina, ki me mika (veseli)«. 

         V tistih časih so bili ljudje na cerkljanskem pridni, delavni in skromni, 
brez velikih zahtev. Obdelovali so svojo nerodovitno zemljo in se ubijali po teh 
»grivah« od zore do mraka, samo da se preživijo. Posebnega bogastva ni bilo, pa 
tudi prevelikega pomanjkanja ne, čeprav se je večina otrok zredila ob 
»samisnem« kruhu. 
         Glavni viri dohodkov so bili živinoreja in les, pozneje tudi nekaj od 
domače obrti (čipke itd.). Žita so pridelali za domačo potrebo. Sejali so tudi lan, 
ga trli, predli na kolovratih in tkali domače platno. Ob potokih so stale številne 
žage in mlini, ki jih danes ni več. 
         Na večjih kmetijah je vladalo patriarhalno življenje. Hišni gospodar je bil 
pravi »pater familias« rimskega prava. On je upravljal, gospodaril in odločal, 
brez njegove vednosti se ni storilo ničesar. Njega so morali vsi ubogati. Zato pa 
je nosil vso odgovornost. Skrbeti je moral za potrebe vseh članov družine. 
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Družina je bila gospodarska skupnost in ekonomska enota. Med družinske člane 
niso šteli samo gospodarja, gospodinje, njihovih staršev, otrok in vnukov, 
marveč tudi neoženjene strice, neomožene tete, hlapce, dekle, pastirje itd. Vsako 
jesen, pred Božičem je prišel v hišo krojač s svojimi pomočniki in šival oblačila 
za vse člane, spomladi pred Veliko nočjo pa je prišel čevljar in napravil obutev 
za vse. To je trajalo, dokler se ni začela razvijati industrija in so trgovine te 
izdelke nudile ceneje. Bajtarji so bili veliki reveži in njihovo težko usodo in 
življenje opisuje zlasti pisatelj France Bevk (1890-1970). 
         Zakon o dednem pravu je bil usmerjen na to, da se obdrži in obvaruje 
srednja posest. Zato je bilo določeno, da posestvo podeduje samo eden od otrok, 
ponavadi moški prvorojenec. Tisti, ki jim je bil delež izplačan, so šli od hiše. 
         Kakor vsi Gorjani so tudi Cerkljani po svoji naravi na zunaj bolj robati, po 
srcu pa dobri in gostoljubni. Med seboj so živeli v miru in si drug drugemu 
pomagali. Med njimi se je včasih skalila sloga in nastali so tudi prepiri, toda o 
pobojih in krvnih deliktih je bilo redko slišati, morda le takrat, ko so se fantje ob 
»semnju«, slavnosti cerkvenega patrona, spoprijeli in stepli. 
         Cerkno ni bilo vedno »srečna vas«, še več je bilo nesrečnih dni. Prva 
svetovna vojska je Cerkljanom še prizanesla, ker se jim ni bilo treba izseliti iz 
svojih domov,  kakor se je to zgodilo v Soški dolini. Tembolj pa jih je prizadelo 
drugo svetovno klanje,  ko so doživeli vse vojne strahote. Italijanski in zlasti 
nemški okupatorji so po naših krajih divjali »z ognjem in mečem«, porušeno in 
požgano je bilo veliko število hiš in pobitih nešteto nedolžnih ljudi, kajti Cerkno 
je bilo večkrat neusmiljeno bombardirano. Ta vojna je povzročila težke 
posledice, ostale so rane, ki še danes niso povsem zaceljene in še vedno 
krvavijo. Zlasti tragičnih dogodkov v začetku leta 1944 Cerkljani ne bodo 
pozabili. 
         Po osvoboditvi, v današnji socialistični Jugoslaviji, so Cerkno obnovili. 
Hiše so popravljene in pozidane, sezidanih je mnogo novih hiš in stanovanj. 
Zrasle so tovarne, v katerih je našlo zaposlitev na stotine ljudi. Življenjski 
standard je razmeroma visok in ni pretirano, če pravijo, da v primerjavi s časi 
pred sto leti, danes ljudje živijo v blagostanju. 
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2.    MLADOSTNA LETA 
         Take so bile razmere v Cerknem, ko se je v hiši št. 14 dne 10. oktobra 
1854 rodil pok. nadškof Sedej. Hiša, ki je bila v zadnji vojni bombardirana in je 
sedaj obnovljena, je na tem mestu stala že pred stoletji. Na »portonu« stare hiše 
je bila v kamnu vklesana letnica 1666 in je v starih matičnih knjigah zapisano, 
da je že takrat (in verjetno že prej) v tej hiši živel rod Sedejev. Pri hiši se je reklo 
po domače pri »Anžigovcu«. Anžigovčevi so bili dobri gospodarji, v hlevu je 
bilo 7 do 8 glav živine. Živino so hodili večkrat kupovat celo na sejem v 
Kamnik. Hišo so študentje dobro poznali, saj so v nji vedno dobili hrane in 
prenočišče, če ne drugje, na senu. Nadškofov oče Lovro je bil spoštovan in 
pošten možak, za župana pa ni maral biti, čeprav so mu to čast ponujali. 
Sedejevi so bili ukaželjni in so nekateri že takrat obiskovali mestne šole. Očetov 
brat Luka je študiral v Celovcu in je po končani srednji šoli postal vodja pisarne 
pri notarju Premmersteinu v Tolminu. Drugi brat, Anton, pa je bil kancelist pri 
sodniji v Ajdovščini. 
         Nadškofova mati Marija Bevk je bila doma pri »Migucu«. Preden se je 
poročila, je gospodinjila pri bratu Janezu Bevku, vikarju na Libušnjem. Bila je 
žena dobrega srca, tiha, skromna in pobožna, in je njene lastnosti v veliki meri 
podedoval tudi sin »Frenčk«. 
         Vzgledni zakonski par je imel šest otrok: hčer Mico in sinove Franca 
(nadškofa), Antona (našega očeta), Miho, Andreja in Jankota. Mica se je 
poročila k Močnikovim v Gorje. Njo in njenega moža je ob nesreči doletela 
nepričakovana in prezgodnja smrt. Brat Anton, ki je po smrti očeta Lovra 
prevzel posestvo, je umrl mlad v 54. letu in je zapustil vdovo Marjano z desetimi 
nepreskrbljenimi otroki. Miha je bil doma za strica. Umrl je l. 1915 in ga je 
pokopal brat nadškof, ki je takrat kot begunec prebival v Ravnah pri Cerknem. 
Brat Andrej je umrl 12 let star. Janko je umrl kot kurat na Grahovem, kjer je tudi 
pokopan. Tako so pomrli vsi člani družine. Edini je ostal živ sin »Frenčk«, kajti 
njemu je bilo sojeno, da kelih življenja in trpljenja izpije do dna. 
         Otroška leta so »Frenčku« potekala kakor drugim sovrstnikom. Z njimi se 
je igral, hodil na pašo, v jeseni pa pobiral odpadlo sadje. Ob neki priliki je padel 
s kozolca in si zlomil nogo. Poklicali so Tišlerjevega Blaža, ki je fantu nogo 
uravnal tako, da je videl vse zvezde. Nekoč je padel v vodo in bi bil utonil, če ga 
ne bi rešil sošolec Peter Bevk (po domače »Peter na Roj«). V ljudsko šolo je 
hodil k prvemu učitelju v Cerknem, Velikonji, ki so mu znašli ime »Gerdik«. 
Učitelj takrat ni imel nobene plače, vzdrževali so ga občani. Obisk šole ni bil 
obvezen. Pač kakršna plača, taka šola. Kljub temu so se otroci naučili dobro 
brati in za silo pisati. šolarček »Frenčk« je celo v taki šoli pokazal lepe uspehe. 
Bil je brihten in priden. Rad je pomagal tudi pri poljskem delu in če ne drugo, je 
nosil delavcem jest. Ko je nekoč nesel koscem »malajužno« v veliko senožet in 
prišel na Manše, od koder je krasen razgled na Cerkno in okolico, je počival in 
gledal na belo cesto, ki pelje iz Cerkna v njemu neznani tuji svet. Takrat sta se v 
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njem zbudili želja in hrepenenje po lepem in velikem mestu Gorici, kjer so 
visoke šole, v katerih, kakor so mu pravili, se študira za »gospoda«. Ni se 
zavedal, da se mu bo njegova želja kmalu izpolnila. 
         Materin brat Janez Bevk, takrat vikar na Grahovem, in Jožef Jeram, dekan 
v Cerknem, sta svetovala in pregovorila očeta Lovra, da fanta dá v šole. In tako 
sta jo nekega jutra v jeseni, oče in sin, kar peš udarila čez Ščuro in Čepovan v 
Gorico. Po tej poti so hodili peš v Gorico tudi drugi cerkljanski študentje, dokler 
ni stekla bohinjska železnica. Večkrat so hodili tudi po dva dni, pri Kafolu v 
Čepovanu so pa prenočevali. 
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3.    V GORIŠKIH ŠOLAH 

         Stanovanje je novi študent dobil v ulici Formica. Sobo je delil z Antonom 
Kosmačem, poznejšim dolgoletnim cerkljanskim županom in deželnim 
poslancem, ter N. Peterneljem iz ugledne cerkljanske družine pri »Ferbarju«. 
Hrano je dobil pri frančiškanih na Kostanjevici; bila je slaba in ko se je očetu 
pritožil, je oče odločil, da bo brat Tone nosil vsak mesec živež v Gorico. Ne 
samo našemu študentu, temveč tudi malone vsem študentom, ki so bili doma iz 
Gor, so svojci nosili hrano in ob četrtkih so z velikimi hlebi kruha in vrečami 
krompirja ali fižola prihajali h gospodinjam. 
         Po končani normalki se je vpisal na goriško gimnazijo, ki je takrat stala v 
Via Scuole, kjer je danes državna knjižnica. Kot gimnazijec je bil sprejet v malo 
semenišče, ki je bilo tedaj na Cingrofu. Pozneje se je preselilo v ulico Venturini. 
Za cerkljanskega študenta je bilo zdaj konec hujših skrbi in bratu Tonetu ni bilo 
več potrebno tovoriti živeža v Gorico. 
         Na goriški gimnaziji se je poučevalo v nemščini, za Slovence pa je bil 
materni jezik obvezen predmet. Prehod iz slovenščine v nemščino ni bil lahek, 
vendar je nemščino v nekaj letih popolnoma obvladal. 
         Kot gimnazijec je bil Sedej postaven fant, toda vedno resen. Ob prostih 
urah se je posvetil zabavi in igri, še več pa glasbi in knjigi. Poleg glasbe se je 
učil tudi stenografije. Njegova nagnjenja za študij in pobožnost so pospeševali 
njegovi predstojniki v malem semenišču. To so bili rektor Jožef Marušič in 
prefektje: poznejši škof dr. Anton Mahnič, poznejši državni poslanec dr. Anton 
Gregorčič, Godnič in drugi. Na gimnaziji je imel profesorje Andreja Marušiča, 
za matematiko in fiziko Lazarja, za latinščino in grščino Culota, za nemščino in 
filozofijo dr. Luberja itd. Sošolci na gimnaziji so Sedeja radi imeli in ga 
spoštovali, ker je bil vedno odličnjak. Sedej ali kot so mu tovariši šaljivo pravili 
»Matic«, je sodeloval pri dijaškem listu »Lipa«. 
         Ob počitnicah je komaj čakal, da gre domov v Cerkno, seveda kar peš. 
Doma je tudi kot gimnazijec rad pomagal pri delu. V Cerknem so ga obiskovali 
sošolci. Zlasti je rad prihajal poznejši vseučiliščni profesor v Gradcu dr. Štrekelj, 
s katerim sta skupaj zbirala narodno blago po vaseh. Kakih 500 pesmic in 
pravljic sta zvedela od Pagonove Mice. Med svoje prijatelje je štel tudi 
poznejšega šolskega nadzornika Zavadlava in druge, s katerimi se je v višjih 
razredih shajal ob počitnicah na Bledu. Njegov sošolec je bil tudi cav. Bombig, 
poznejši dolgoletni župan mesta Gorice in član senata kraljevine Italije. Čeravno 
italijanski nacionalist in politični nasprotnik, je Sedeja spoštoval in mu bil 
prijateljsko naklonjen. 
         Najboljši njegov prijatelj pa je bil dr. Anton Primožič, doma iz Pevme. Pri 
hiši so rekli »V Malnu« pri Pevmici. Od normalke do mature sta v isti klopi 
»trgala hlače«. Tesne prijateljske vezi so med njima trajale nenehno tudi, ko sta 
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bila skupaj na Dunaju, prvikrat na študijah, potem pa, ko je dr. Primožič 
služboval kot dvorni svetnik pri ministrstvu prosvete, Sedej pa kot dijak, 
pozneje pa kot ravnatelj Avgustineja. Dr. Primožič je pozneje živel več let v 
Zagrebu, kjer je med drugo svetovno vojno umrl v svojem 86. letu. Avtor te 
knjižice je v Zagrebu večkrat obiskoval pok. dr. Primožiča, ki mu je 
pripovedoval o stricu, pa tudi o sebi, kako je npr. še kot študent manifestiral na 
taboru pri Šempasu 18. oktobra 1868, kjer so vzklikali »živela Zedinjena 
Slovenija!«. O stricu mu je še iz gimnazijskih časov pravil naslednjo anekdoto: 
V višjih razredih, verjetno v VII. razredu so imeli uro iz nemščine in zemljepisa, 
ki ju je predaval neki profesor (mogoče dr. Luber), zagrizen pangerman. Prišlo 
je do pogovora o narodnih nošah. Na vprašanje profesorja, kakšne narodne noše 
imajo Slovenci, so dijaki naštevali: gorenjsko, tržaško, belokranjsko in nekateri 
celo ilirsko surko ... Profesor je nato zaključil pogovor in vzkliknil: »Ihr 
Slowenen habt überhaupt keine eigene Nationaltracht, Ihr seid 
Nationalbastarden.« Prevedeno v slovenščino se glasi: »Vi, Slovenci, sploh 
nimate svoje narodne noše, vi ste narodni bastardi.« Ko je Sedej slišal te besede, 
se je takoj dvignil, protestiral in demonstrativno odšel iz učilnice. Za njim sem 
odšel jaz (pravi Primožič) in za menoj drugi dijaki, tako da je dvorana ostala 
prazna. Sedej se je takoj zglasil pri direktorju gimnazije in mu pojasnil, kaj se je 
zgodilo. Direktor je profesorja poklical na odgovor in rezultat tega je bil, da se je 
tisti profesor moral pri drugi uri opravičiti in javno pred celim razredom 
preklicati žaljivke. S takim izredno pogumnim nastopom si je Sedej pridobil še 
večji ugled pri sošolcih in na vsej gimnaziji. 
         L. 1874 bi bil moral višješolec Sedej na vojaški nabor. Kdor je bil potrjen, 
je moral v tistih časih nositi vojaško suknjo 4 leta. Ker je imel nagnjenje za 
duhovniški stan in da ne izgubi dragocenih 4 let, je brž napravil privatno maturo 
na Kostanjevici, kjer so imeli frančiškani gimnazijo s pravico javnosti. Maturo 
je opravil z odliko. 
         Po maturi je bil sprejet v Centralno semenišče v Gorici. Bogoslovje je 
študiral 4 leta in je z lahkoto polagal izpite. Ker je bil glasbeno nadarjen, je v 4. 
letu organiziral cecilijansko petje in tudi dirigiral zboru bogoslovcev in 
pevskemu zboru v cerkvi na Kostanjevici. 
         Dne 27. avgusta l. 1877 je v Cerknem pel novo mašo. Pridigal mu je 
njegov krstni boter Anton Selak, kurat v Novakih, in mu dal potrebne nauke za 
bodoče življenje. 
         Imenovan je bil za kaplana v Cerknem pod dekanom Jeramom. Novi 
kaplan je stanoval kar doma. Dokler je študiral, je bil bolj samotar, zdaj pa je rad 
videl družbo okoli sebe. Vsak večer so se zbirali pri njem fantje, ki jih je 
poučeval v petju. Ljudje so ga radi imeli, ker je bil z njimi vedno preprost in 
prijazen. V Cerknem je ostal samo eno leto. 
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4.    NA VISOKIH ŠOLAH NA DUNAJU 

         Nadškof Andrej Gollmayr je Sedeja poslal na Dunaj v »Augustineum«, 
višjo bogoslovno šolo, z namenom, da nadaljuje študij in postane doktor 
bogoslovja. Kot gojenec Avguštineja je na dunajski teološki fakulteti študiral 
arabski jezik pri profesorju Neumannu in kanonsko pravo pri profesorju dr. 
Laurinu. Latinski, grški in hebrejski jezik pa je itak že študiral v bogoslovju v 
Gorici. Leta 1882 se je vrnil v Gorico, kjer je bil nekaj časa katehet pri 
uršulinkah. Po smrti prof. Kocijančiča je bil l. 1883 imenovan za profesorja-
suplenta bibličnih ved in orientalskih jezikov v Centralnem semenišču. Leto 
pozneje pa je tam postal redni profesor. Dne 25. junija 1884 je na dunajski 
univerzi dosegel čast doktorja teologije. 
         V novembru l. 1889 so ga spet poklicali na Dunaj za ravnatelja 
Avguštineja, torej prav tistega zavoda, v katerem je prej bil dijak. To je bila zanj 
velika čast in priznanje. Obenem je bil dvorni kaplan. Kot visoko izobražen je 
imel dostop v najvišje kroge, kjer je imel priložnost opazovati dogajanja v 
političnem in diplomatskem svetu, saj je takrat bil Dunaj središče velike avstro-
ogrske monarhije. V tem obdobju je mnogo potoval. Dobil je podporo dunajske 
bogoslovne fakultete za potovanje v Palestino v študijske namene, da izpopolni 
svoje znanje arabščine in hebrejščine. Kot strokovnjak orientalskih jezikov se je 
l. 1890 udeležil kongresa orientalistov v Parizu, kar nakazuje, da je znal tudi 
francosko. Znanje francoskega jezika potrjuje tudi njegov članek o Ernestu 
Renanu, ki ga je objavil v »Rimskem katoliku« (1894). Prepotoval je Balkan, 
Italijo, Francijo, Španijo in Nemčijo, kjer je obiskal univerze v Tübingenu, 
Würzburgu in Bonnu. To je bil velik podvig in napor, če pomislimo, da takrat še 
ni bilo letal niti avtomobilov, železnic pa tudi še malo. 
         Vsake počitnice je prihajal domov in domačinom pravil o svojih doživetjih 
po svetu. Na vprašanje, kako je po svetu, je odgovoril: »Povsod je lepo, doma je 
najlepše.« Ko mu je mati omenila, čemu zametuje denar za tolika potovanja, jo 
je poskusil prepričati, da je to potrebno. Saj je iz teh potovanj črpal svoje znanje 
in potem lahko pisal članke v škofijski »Folium periodicum«, v »Dom in svet«, 
v »Voditelja bogoslovskih ved«, v »Rimski katolik«, v »Linzer Quartalshrift« in 
še druge časopise. 
         Bil je v stikih z odličnimi učenjaki. Že kot dijak je sodeloval (1872) z 
znanim slavistom Boudouinom de Courtenayem, vseučiliškim profesorjem v 
Dorpadu in pozneje v Petrogradu (danes Leningradu), ki je bil Rus po 
narodnosti, po rodu pa Francoz. Z njim si je dalj časa dopisoval in ga tudi 
povabil na Primorsko. Rus se je povabilu odzval, prišel je na obisk in po 
Goriškem proučeval naša narečja ter baje ugotovil, da so podobna ruščini, zlasti 
ukrajinščini (gl. korespondenco med Sedejem in Štrekljem). 
         Na Dunaju je bil v prijateljskih stikih z raznimi člani slovenske kolonije. 
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Bil je predsednik in nekaj časa tudi blagajnik podpornega društva slovenskih 
akademikov, soustanovitelj katoliškega akademskega društva »Danica«, itd. S 
prijateljem dr. Primožičem je zahajal v družbo prominentnih Čehov, ker je bila 
Primožičeva gospa Čehinja. Zato je bilo Sedejevo ime znano po Češkem in 
Moravskem, o čemer se je avtor te knjižice prepričal, ko je potoval po teh 
deželah. 
         V času, ko je bil Sedej ravnatelj Avguštineja, je prišel v zavod študirat 
poznejši primas Jugoslavije, zagrebški nadškof dr. Anton Bauer. Od takrat datira 
njuno znanstvo in prijateljstvo, ki se je izkazalo nekaj desetletij pozneje. 
         Kot vidimo iz tega opisa, so bila Sedejeva dunajska leta obdobje potovanj 
in študija, ki je trajalo od l. 1878 do 1898 s presledkom dveh let, ko je bil 
profesor v Centralnem bogoslovskem semenišču v Gorici. 
         L. 1898 je stolico goriških nadškofov zasedel kardinal Missia, Slovenec iz 
Štajerske. Novi nadpastir je potreboval dobrih sodelavcev in je zato še istega 
leta pozval Sedeja v Gorico in ga imenoval za kanonika in stolnega župnika v 
Veliki cerkvi. Po smrti dr. Josipa Pavlice je v Centralnem semenišču predaval 
Novi zakon (Novo zavezo). Za svoj poklic je bil tako zavzet, da predavanj ni 
opustil niti za svoj god. Kot profesor je bil strog, vendar so ga bogoslovci 
spoštovali in cenili, ker je imel mnogo razumevanja za njihove težave in 
potrebe. Bil je tudi član deželnega šolskega sveta in nadškofijski nadzornik 
slovenskih in nemških šol. Čeravno obremenjen z delom, ni opustil petja in 
glasbe. Še več: v »Cerkveni glasbenik« je pisal učene razprave o glasbi pri 
azijskih narodih. Kot dušni pastir v stolnici je bil za vernike zlata duša, pri 
uradnih poslih pa natančen. Po dunajskih letih je postal živahen in družaben, pa 
tudi vesel in dovtipen. 
         Že po smrti kardinala Missije l. 1902 se je govorilo, da bo kanonik Sedej 
njegov naslednik. Cerkljanski dekan Murovec mu je že čestital, pa mu je Sedej 
odgovoril, naj se nikar ne boji, da bi Anžigovčev Frenčk s škofovsko palico 
prišel čez Vrh križa v Cerkno. In res, zgodilo se je drugače. Za goriškega 
nadškofa je bil imenovan Andrej Jordan in šele po njegovi smrti l. 1905 je na 
nagovor svojih prijateljev Sedej pristal, da prevzame to odgovorno službo, 
zavedajoč se, kakšno breme bo prevzel obenem z visoko častjo. 
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5. GORIŠKI NADŠKOF OD l. 1906 DO l. 1915 

         Dne 25. marca l. 1906 je bil ponižni, delavni, učeni in pobožni sin 
cerkljanske matere slovesno ustoličen na prestol kneza in nadškofa v goriški 
stolnici. Posvetili so ga msgr. Mayer, škof in glavni ravnatelj Avguštineja na 
Dunaju, ter škofje Jeglič iz Ljubljane, Nagl iz Trsta in Mahnič s Krka. Nad 
200 duhovnikov in velika množica ljudstva je pozdravljala novega 
nadpastirja. Iz Cerkna se mu je prišla poklonit številna deputacija z županom 
Kosmačem na čelu, ki mu je izročil umetniško izdelano diplomo častnega 
občana Cerkna. 
         Ob tej priliki je pesnik Simon Gregorčič slavljencu posvetil pesem, ki 
vsebuje naslednje zgodovinske in preroške besede: 

»Mož cel na svojem mestu vsakdo bodi, 
zaseda vzvišen, nizek sedež naj! 

Mož pravi vedno v časti bo povsodi, 
ne stol možu, mož stolu da sijaj. 

In mož ti boš 
na svojem mestu pravi mož!« 

         Prvi stiki prijateljstva med Gregorčičevo in Bevkovo oziroma Sedejevo 
družino datirajo že od takrat, ko je bil pesnik še otrok, na Vrsnem. Omenili smo 
že, da je nadškofova mati, prej kot se je poročila, gospodinjila pri svojem bratu 
Janezu Bevku, ko je bil vikar na Libušnjem. Mali Simon je večkrat prihajal v 
župnišče, ker je vedel, da bo od dobre nadškofove matere dobil kakšen 
priboljšek, če drugega ne, vsaj kos boljšega kruha. Važno pa je, da je kurat Bevk 
bil tisti, ki je poleg sorodnika dr. Gregorčiča dal pobudo, da so malega Šimna 
dali v šole v Gorico. Bevk mu je dal prvo materialno pomoč in na njegovo 
priporočilo ter priporočilo dr. Gregorčiča je bil sprejet v Malo semenišče, kjer se 
je izšolal. V veliki meri je torej tudi Bevkova zasluga, da imamo Slovenci 
svojega velikega in najbolj priljubljenega pesnika-lirika Simona Gregorčiča. 
         Čeravno je bil Gregorčič starejši kot Sedej, sta postala najboljša in zvesta 
prijatelja. Ko je Sedej postal stolni župnik, ga je Gregorčič redno obiskoval, in 
ko se je Gregorčič l. 1903 preselil z Gradišča v Gorico, mu je Sedej ponudil, da 
pri njem stanuje. Ko je Gregorčič le dobil drugje stanovanje, je Sedejevo 
ponudbo hvaležno odklonil, toda tega ni pozabil. Tudi ni pozabil, kako ga je 
Sedej ob vsaki priložnosti branil in ščitil, o čemer priča neka do nedavno 
neznana Gregorčičeva pesem. Ko je Gregorčič izdal pesnitev o svetopisemskem 
Jobu (1904), mu je Sedej napisal predgovor. Njuno prijateljstvo je trajalo do 
Gregorčičeve smrti. Gregorčič je umrl 24. novembra 1906 in ni videl, kako so se 
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njegove prerokbe uresničile. 
         Preden nadaljujemo, nekoliko podatkov o zgodovini goriške nadškofije. 
Goriška nadškofija je naslednica oglejskega patriarhata. Na mestu današnjega 
Ogleja je v času starih Rimljanov bila Akvileja, veliko in cvetoče mesto, ki je za 
vladanja cesarja Hadrijana štelo od 300.000 do 500.000 prebivalcev. Takrat je 
bilo za Rimom drugo največje mesto in trgovsko središče, od koder so zgradili 
ceste v Panonijo, Norikum, Istrijo in Dalmacijo. Ker je takrat morje segalo do 
mesta,  je imela tudi trgovski in vojni pristan. Danes je morje približno 7 km 
oddaljeno od mesta. Okoli l. 450 so mesto razdejali Huni in je del prebivalcev 
zbežal na bližnje lagune, kjer so ustanovili mesto Benetke. Mesto Akvileja je 
bilo pozneje obnovljeno, toda nikoli več v prejšnjem obsegu, moči in sijaju. Pač 
pa je Oglej l. 557 postal sedež patriarhata. Za časa cesarja Karla Velikega so 
oglejski patriarhi dobili veliko moč in ozemlje, ki je zajemalo ne samo del 
severne Italije, marveč tudi južno Slovenijo in del Hrvaške. Ko so se Slovenci 
naselili v te kraje, so sprejeli krščanstvo od oglejskih misijonarjev. Tudi drugače 
so oglejski patriarhi igrali pomembno vlogo v zgodovini južnih Slovencev. Tako 
je na primer patriarh Pavlin v dolino Bače naselil Tirolce iz Pustertala (Pustriška 
dolina). Moč in vpliv oglejskega patriarhata, ki je imel vse atribute posvetne 
države, je z rastjo Beneške republike pojemala. Avstrija in Beneška republika 
sta se l. 1751 sporazumeli o delitvi patriarhata in ustrezno konvencijo predložili 
v odobritev papežu Benediktu XIV., ki je izdal breve »Iniuncta nobis«, s katerim 
se oglejski patriarhat »in perpetuo« (za vselej) odpravi in ustanovita goriška in 
videmska nadškofija. Goriški nadškofiji so bili kot sufragani pridruženi škofje v 
Tridentu, Trstu, Pičnu in Comu. Za prvega goriškega nadškofa je bil imenovan 
msgr. grof Carlo Attems. Ta je ustanovil Goričanom dobro znani zavod »Mont«. 
Njega je nasledil grof msgr. Rudolf Edling, le-tega pa pozneje (1819) Slovenec 
msgr. Jožef Waland. Za časa njegovega škofovanja je bila obnovIjena - nekaj 
časa odpravljena - nadškofija. Tej so l. 1830 dodelili ljubljansko, tržaško-
koprsko, poreško-puljsko in krško škofijo. Od takrat goriški nadškofje nosijo 
naziv »ilirski metropolit«. Nadškof msgr. Franc Lušin pa je prvi dobil naziv 
»princeps-archiepiscopus« t. j. knez in nadškof. Njemu sledijo nadškofje 
Slovenci Gollmayr, Zorn, Missia, Jordan in Sedej, ki je bil deseti po vrsti na 
stolici goriških knezo-nadškofov. 
         Za časa Avstrije so na ozemlju goriške škofije prebivali verniki več 
narodnosti. Tu so bili Slovenci, Italijani, Furlani in ko je bil po prvi svetovni 
vojni priključen Italiji del avstrijske Koroške, tudi Nemci. Na tem ozemlju se 
niso križali le interesi več narodov, marveč so se tu tudi prepletale različne 
kulture in civilizacije. Za pravilno in nepristransko upravljanje narodnostno 
mešane škofije je bilo potrebno tudi znanje vseh teh jezikov. Naš nadpastir je 
tega znanja imel, saj je Slovencem pridigal slovensko, Italijanom italijansko in 
Nemcem nemško. Že v Centralnem semenišču se je v prisrčnem prijateljstvu s 
tovariši iz Furlanije naučil furlansko, v občevanju z istrskimi Hrvati, ki so 
študirali v bogoslovju, pa tudi hrvaško. Pozneje je kot dijak in ravnatelj 
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Avguštineja na Dunaju prišel v stik s tovariši devetih narodov in ker je bil pravi 
poliglot, se je priučil tudi njihovih jezikov, zlasti pa češčine, poleg tega je čital 
francosko in angleško; če prištejemo še klasične jezike (latinščino in grščino) ter 
orientalske jezike (hebrejsko in arabsko), ni pretirano, če trdimo, da je bil 
poznavalec okoli deset jezikov. 
         S strogo objektivnostjo katoliškega duhovnika, ki mu gre zgolj za 
zveličanje duš, s pravim univerzalnim duhom v cerkvenem poslovanju, ki z 
vesoljno Kristusovo ljubeznijo objema vse ovčice, siromake in bogate, mlade in 
stare, ljudi različnih značajev, stanov in narodov, si je znal pridobiti ljubezen in 
zaupanje vseh vernikov. O tem pričajo veličastne manifestacije, ki jih je ob 
sprejemih doživljal ne samo pri Slovencih, ampak tudi in še posebno pri 
Furlanih (npr. sprejemi v Fiumicellu in Gradežu). Furlani, pa tudi večina 
Italijanov, so ga ravno tako spoštovali in mu bili vdani kot Slovenci. Vsem je bil 
pravi oče. V odnosu do svojih duhovnikov je bil skrben oče, nepristranski 
nadpastir in moder svetovalec. Revnim duhovnikom in bolnim sobratom je tudi 
denarno pomagal. V uradnih zadevah in glede zasebnega življenja je bil do 
svojih duhovnikov, zlasti pri vizitacijah, strog, kakor je bil strog tudi nasproti 
sebi samemu. Bil je v pravem pomenu pravičen sodnik. Zato so ga duhovniki 
spoštovali in cenili. 
         Do malega človeka je bil preprost in demokratičen. V pogovoru z njim se 
je spustil na njegovo raven. Za vsakega je imel dobro besedo. Skušal je spoznati 
potrebe in probleme svojih ljudi. 
         V tako imenovanih visokih krogih je bil spoštovan kot učenjak ter mož 
širokega duševnega obzorja in prave srčne kulture. Čeprav rojen v kmečki hiši, 
se je v teh krogih obnašal kot pravi aristokrat, predvsem aristokrat duha, in 
cerkveni knez. Njegov nastop pri oblastnikih je bil možat in če je bilo potrebno, 
izredno energičen. Ko je bilo treba braniti pravice svojega naroda, ni poznal 
strahu. Njegov pogum in odločnost sta postala legendarna. 
         V dnevni politiki se aktivno ni udejstvoval, želel je biti nad političnimi 
strankami. 
         Kot govornik ni poznal patetike, njegova beseda je bila mirna, stvarna, 
toda prepričljiva. 
         Močnejše je bilo njegovo pero. Njegovi pastirski listi so bili pravi zaklad 
modrosti in globokih misli. Vsaj enkrat na leto je svojim vernikom pisal 
pastirski list, v katerem je kazal smernice verskega življenja, pravo pot 
socialnega udejstvovanja, opozarjal na moč krščanske organizacije, katoliškega 
tiska itd. 
         Predstavljati pastirske liste za vse obdobje njegovega škofovanja bi bilo 
preobširno in zato se omejimo samo na nekatere najpomembnejše: 
         V prvem pastirskem listu z dne 21. junija 1906, ki je bil predvsem 
namenjen Italijanom, med drugim piše: »Nobenemu ne bom delal krivice in ne 
bom pristran v kakršnemkoli oziru; vsi ste moji otroci, moje ovčice, brez razlike 
na položaj, narodnost ali stranko.« Iz teh besed veje duh pravičnosti in 

13

http://www.rutars.net/sr_01_stefan_rutar/sr_2400_kultzadeve/sr_2401_fbsspnabor/sr_2404_fbspastpis/index.htm


objektivnosti. V listu l. 1907 opozarja vernike na verski boj in jih kliče v 
obrambo zoper napade na njihovo versko prepričanje. V listu l. 1909 pa govori o 
verski vzgoji mladine, »kajti kdor ima mladino, ima prihodnost«. V listu za l. 
1910 obravnava socialne probleme in pravi, da je vzrok delavske mizerije in 
brezposelnosti v gospodarskem sistemu in dobesedno nadaljuje: »Tudi delavcu 
je treba dati lastno hišico in lastno zemljico.« Tako se vrstijo do izbruha vojne, 
ko je prenehalo izhajanje listov. Po vojni je eden najpomembnejših pastirski list 
za l. 1929, ko je že 7 let vladal fašizem v Italiji; list govori o verski vzgoji otrok 
v materinem jeziku: »Vprašam, ali je mogoče učiti tako vzvišene verske resnice 
otroke, katerih razum je zelo šibak, v tujem jeziku? Ali je mogoče vplivati na 
njih srce in čustvo drugače kakor le v materinem jeziku? Ali so zmožni svetni 
učitelji in učiteljice (misli na one italijanske narodnosti) pripravljati otroke z 
uspehom za vredni sprejem sv. zakramentov? Kdo se ne zgrozi pred toliko 
odgovornostjo do nedolžnih otrok?« 
         Največjo skrb je naš nadpastir posvetil vzgoji duhovniškega naraščaja. 
Kdor na obmejnem bloku pri Rdeči hiši prestopi jugoslovansko-italijansko mejo, 
zagleda na gričku pred seboj impozantno in monumentalno poslopje - novo 
malo semenišče. Že njegovi predniki so imeli načrt za zidavo tega konvikta, toda 
šele njemu se je posrečilo zamisel uresničiti. Na praznik sv. Andreja l. 1908 je 
blagoslovil temeljni kamen. Gradnja je trajala štiri leta in l. 1912 so se vselili 
prvi gojenci. Bil je to za takratne čase eden največjih in moderno urejenih 
zavodov v naših krajih. Sezidana je bila samo polovica poslopja, ker je zaradi 
izbruha prve svetovne vojne z zidavo druge polovice moral prenehati. V zavodu 
so se vzgajali ne le gojenci za duhovniški poklic, marveč tudi za svetne poklice. 
         Tudi če naš nadpastir v svojem življenju ne bi ničesar drugega napravil 
kakor ta prelepi zavod, si je že s tem postavil svoj življenjski spomenik (aere 
perennius). 
         Škofje imajo v svoji škofiji najvišjo duhovniško oblast, ki obstoji 
predvsem v tem, da sta jim izrecno pridržana dva zakramenta: sv. mašniško 
posvečenje in sv. birma. Naš nadpastir je izvršil v petindvajsetih letih 
škofovanja 38 ordinacij, pri katerih je posvetil 184 duhovnikov. Posvetil je 24 
novih cerkva, 200 oltarjev in čez 250 zvonov. Posvetil je tudi dva škofa: 
poreškega dr. Pederzollija in tržaškega dr. Fogarja. 
         Zakrament sv. birme je na deželi delil vsako leto in vsaka župnija je prišla 
na vrsto približno vsakih pet let. Birma je na deželi največji praznik, zlasti za 
birmance, ki jih botri in botrice obdarujejo. Praznik je tudi za fante, ki 
postavljajo visoke, okrašene mlaje, in za dekleta, ko pletejo vence in s cvetjem 
okrasijo cerkve. Nešteto je število birmancev, ki jih je mazilila roka našega 
nadpastirja. Tako se je izpolnilo prerokovanje in nekega dne je prišel tudi naš 
Cerkljan čez Vrh križa s škofovsko palico v Cerkno birmat. Prihajal je 25 let in 
Cerkljani so ga vedno prisrčno in z navdušenjem sprejemali. V obdobju do prve 
svetovne vojne je naš nadpastir opravil ogromno in plodno delo ter v miru brez 
večjih pretresljajev upravljal svojo škofijo na zadovoljstvo vernikov in oblasti. 
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6.    PRVA SVETOVNA VOJNA IN BEGUNSTVO 

         Sarajevski atentat je bil povod, ne pa tudi vzrok prve svetovne vojne, ki se 
je začela l. 1914. Takratne velesile so sodile, da je prišel čas njihovega 
obračuna. Na eni strani so bile centralne sile Nemčija, Avstro-Ogrska, Bolgarija 
in Turčija, nasproti pa jim je stala antanta: Francija, Anglija, Rusija, Srbija, idr. 
Prva je Avstro-Ogrska napovedala vojno Srbiji, češ da je bila vpletena v 
sarajevski atentat, nato pa so si sledile medsebojne vojne napovedi ostalih 
omenjenih držav. Izjema je bila Italija, ki je najprej ostala nevtralna. 
         Že l. 1914 je vojno občutila tudi Gorica. V mesecu avgustu je Rdeči križ 
zasedel Centralno semenišče, ki je bilo spremenjeno v vojno bolnico, bogoslovci 
pa so se morali izseliti. Zanje je naš nadpastir dal za silo popraviti in preurediti 
vilo Boeckman (blizu novega malega semenišča), kjer so se nadaljevala 
predavanja. Takrat so ga trle tudi druge skrbi. Govorilo se je, da se je komaj 
izognil aretaciji avstrijskih oblasti, ker se je umaknil iz Gorice, da ne bi moral 
prisostvovati odhodu vojakov na bojno polje. 
         Ko je spomladi l. 1915 Italija na strani antante stopila v vojno in napadla 
Avstrijo, se je za našega nadpastirja in vse naše ljudstvo v Posočju začela trnova 
pot in prava kalvarija. Od Jadranskega morja, od starodavnega Štivana čez Kras 
in Gorico, po obsoških grebenih Julijskih Alp do Predela, torej izključno po 
slovenskem ozemlju goriške škofije, se je razvila bojna črta. Sámo mesto Gorica 
je bilo že prve dni vojne obstreljevano. 
         Avstrijci so se takoj umaknili na levi breg Soče. Italijanska vojska je 
istočasno zasedla desni breg Soče razen hriba Kalvarije nad Podgoro, same 
Podgore, Ločnika, Pevme in sv. Valentina (Sabotina). Ljudstvo iz zasedenega 
ozemlja je bilo evakuirano in odpeljano v notranjost Italije. Slovenski begunci 
so bili razkropljeni po vsej Italiji do Neaplja. Ko so kasneje italijanske čete 
zasedle še Avče, Deskle in del Banjške planote, so morali tudi iz teh krajev 
prebivalci v begunstvo v Italijo. Nadpastir Sedej je duhovnikom naročil, naj ne 
zapustijo svojih ovčic, in oni so ga ubogali ter šli z njimi v Italijo, kjer so jim 
bili dušni pastirji, tolažniki in svetovalci: skratka - z njimi so delili enako usodo, 
dobro in zlo. Nadškof Sedej je bil z njimi v stikih samo prek Mednarodnega 
rdečega križa. 
         Naše ljudstvo na levem bregu Soče je bilo prve dni vojne vse zmedeno. 
Avstrijski vojaki so podrli vse mostove čez Sočo, edini je ostal solkanski most, 
ki je bil pozneje v teku vojne porušen. Solkanski most je bil znan kot redko delo 
tehnike, ker je bil takrat v srednji Evropi največji most iz kamna z enim lokom. 
Italijani so začeli streljati s topovi in ker je bilo nekoliko ljudi ranjenih in ubitih, 
je prišel ukaz, da se morajo izseliti. Ljudje so se upirali, težko jim je bilo 
zapustiti domače ognjišče in oditi neznano kam. Šele na tretje brezpogojno 
povelje so se ljudje dne 20. avgusta 1915 umaknili. Iz kanalskih hribov so jih 
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spravili na vlak v Volčji Dragi, od koder so jih z železnico odpeljali v 
begunstvo. Iz tolminskega okraja so jih deloma odpeljali z bohinjsko železnico, 
deloma pa so šli peš po dolini Idrijce na sever. Tudi skozi Cerkno so šle povorke 
beguncev. Zdravi so hodili peš, otroci in bolniki na vozovih. Samo 
najpotrebnejše so mogli vzeti s seboj. Bila je to žalostna in pretresljiva slika. 
Precej beguncev je ostalo v Cerknem, ljudje so jih sprejeli z odprtim srcem. 
Mnogo jih je v Cerknem dočakalo konec vojne. Njihov položaj se je zboljšal, ko 
se je v Cerkno preselilo tolminsko okrajno glavarstvo, ki je beguncem 
preskrbelo vojno podporo. 
         Večina beguncev pa je bila odpeljana naprej. Ljubljanski škof dr. Jeglič je 
dne 17. septembra 1915 v svojem dnevniku zapisal: »V Ljubljani in okolici je 
okoli 17.000 beguncev, ki bodo morali naprej v barake v Lipnici, ali se branijo. 
Goriškim beguncem se hudo godi, veliko otrok je pomrlo«. 
         Begunci, ki so jih odpeljali na Češko, so imeli še srečo. Čehi so jih lepo 
sprejeli in naselili po privatnih hišah v Kutni hori, Moratovicah in drugod. 
Otroci beguncev so obiskovali češke šole in se naučili češkega jezika. Težja 
usoda je zajela tiste begunce, ki so jih poslali v taborišče v Gmünd na Nižjem 
Avstrijskem; v tem taborišču je bilo nad 20.000 beguncev, tudi mnogo Rusinov 
iz Galicije. Našim beguncem se je slabo godilo. Bili so kakor jetniki, nihče ni 
smel zapustiti taborišča brez izkaznice. Hrana je bila slaba, prostori nezdravi, 
bolnice prenapolnjene. Zaradi neznosnih razmer so se begunci uprli; tedaj je 
oblast poklicala vojake s strojnimi puškami, da bi napravili red. 
         Kakor hitro je nadškof Sedej dobil obvestilo, kje živijo begunci z 
Goriškega, je začel ukrepati. Najprej je v taborišče Gmünd poslal tri duhovnike, 
da bodo beguncem za pomoč in dušno oskrbo. Gotovo, tudi na njegovo 
posredovanje, je z Dunaja prišla komisija, ki je zadevo preiskala in določila, da 
se vsi slovenski begunci preselijo v Bruck na reki Litvi (Leitha). V tem taborišču 
je bilo za begunce precej boljše, saj so imeli lastne šole, lastno službo božjo in 
so bili povsem svobodni. Ko je taborišče postalo pretesno, se je del beguncev 
preselil v Steinklamm blizu Maria Zell. 
         Največje taborišče je bilo v Wagni pri Gradcu na Štajerskem, kjer je živelo 
nad 20.000 beguncev iz Istre, tržaškega in goriškega. Furlani so imeli svoje 
taborišče v Pottendorfu nedaleč od Brucka. 
         V vsa omenjena taborišča je nadškof Sedej poslal določeno število 
duhovnikov, pač po potrebi. Za italijanske begunce, ki so ostali v Ljubljani, je za 
njihovega dušnega pastirja določil dr. Fogarja. Nekaj beguncev iz Mirna pri 
Gorici, večinoma čevljarjev, se je naselilo v Savinjski dolini. 
         Naš nadpastir ni skrbel samo za duševni blagor beguncev, marveč tudi za 
njihove materialne potrebe. Posredoval je za boljšo hrano, za zdravstveno 
pomoč, za zdrava stanovanja, za obleko in obutev itd. V ta namen je pisal 
prošnje, priporočila, spomenice in tudi proteste na pristojna ministrstva na 
Dunaju in oblastnikom tistih dežel, kjer so begunci prebivali. Če pa to ni 
zaleglo, je pisal naravnost cesarju. Njegove intervencije so bile več ali manj 
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uspešne. Važno je bilo tudi to, da so begunci vedeli in se zavedali, da je nekdo 
tu, ki se zanje bori, ki jih zagovarja in ščiti ter si prizadeva, da jim olajša njihovo 
že tako težko begunsko usodo. O vsem tem so se begunci prepričali, ko je 
nadpastir obiskal njihova taborišča. 
         Končno je naš nadpastir sam moral v begunstvo. V že napol porušeni 
Gorici ni bilo več obstanka. Italijani so nenehno obstreljevali mesto; v 
nadškofijski vrt je padlo več kot 100 granat. Večkrat je bil v smrtni nevarnosti. 
Nekoč, ko se je sprehajal po vrtu in molil brevir, se je prav zraven njega v drevo 
zapičil projektil, kakor da je njemu namenjen. 
         Proč mora, toda kam naj gre? Prvo pribežališče je kot begunec našel blizu 
svojega rojstnega kraja, v vasi Ravne pri Cerknem. Nastanil se je v župnišču, ki 
je bilo takrat prazno, ker v Ravnah ni bilo duhovnika. 
         Podpisani avtor tega življenjepisa sem s stricem preživel v Ravnah skoraj 
dva meseca. Takrat sem bil star 16 let in sem končal peto gimnazijo. Opravljal 
sem razne funkcije pri stricu: bil sem njegov tajnik, spremljevalec, družabnik, 
kurir in ministrant pri maši. Pri mizi sva skupaj jedla, kuhala pa nama je 
sorodnica Katarina Bevk, znana cerkvena pevka. Vsak dan, kakšen krat tudi 
dvakrat, sem šel čez Čelo v Cerkno po pošto in druge potrebščine. Stric je imel 
točno začrtan dnevni red. Vstal je zgodaj in po jutranji molitvi takoj maševal. Po 
skromnem zajtrku se je lotil dela in to je trajalo do poldneva. Po kosilu sva šla 
na sprehod, potem pa je zopet nadaljeval z delom. Po večerji smo molili rožni 
venec in nato se je podal k počitku. Še pozno v noč je v njegovi spalnici gorela 
luč, njega pa sem videl na klečalniku, zamaknjenega v molitev. 
         Njegovo glavno delo je bila korespondenca, saj je dnevno dobival mnogo 
pisem, na katera je bilo treba odgovoriti. Odtod je vodil akcijo za pomoč 
beguncem, ki so bili razkropljeni od južne Italije do severne Češke. Istočasno je 
vodil akcijo za preselitev Centralnega semenišča, profesorjev in bogoslovcev v 
Stično na Dolenjskem. Prav v Ravnah sem spoznal, da je bil to velik človek, 
mož molitve in dela. 
         Ko sem bil v Gorici v nižjih razredih gimnazije, sem strica redno obiskoval 
v nadškofijskem dvorcu. Večkrat me je celo povabil, da sva skupaj »balinala« v 
vrtu. Imel me je rad in je zame očetovsko skrbel, ni mi odrekel pomoči tudi 
takrat, ko sem mu na njegovo vprašanje odgovoril, da ne bom za »mašnika«, ker 
nimam poklica za to. Skrbel je zame tudi na gimnaziji v Ljubljani, dokler nisem 
bil poklican k vojakom. Šele ko sem se po končani vojni vpisal na pravno 
fakulteto v Zagrebu, me je opozoril, da mi ne more več pomagati, ker mora v 
prvi vrsti skrbeti za duhovnike. Kljub temu sem mu večno hvaležen za vse, kar 
je zame storil, in se zavedam, da brez njegove pomoči ne bi bil nikoli dosegel 
tega, kar sem. 
         V začetku meseca decembra leta 1915 se je preselil iz Raven v Stično, kjer 
je v samostanu očetov cistercijancev - belih menihov - našel pribežališče zase, 
za profesorje bogoslovja in za bogoslovce. Goriško centralno semenišče je 
ostalo v Stični tri šolska leta do konca vojne, toda redna predavanja v 
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obnovljenem poslopju v Gorici so se začela šele leta 1921. Tako se je šolanje 
bogoslovcev nepretrgano nadaljevalo, sicer po vojni škofija ne bi bila imela 
duhovniškega naraščaja. Tudi iz Stične je nadaljeval akcijo za svoje begunce in 
večkrat obiskoval taborišča ter bodril begunce, da se bliža čas vrnitve. 
         Medtem pa je vojna na soški fronti divjala naprej brez večjih ozemeljskih 
sprememb. Že opisana bojna črta od Jadranskega morja do Predela se je ustalila 
in pretvorila v t. i. »Stellungskrieg«, čeprav so Italijani srdito napadali zdaj na 
tem, zdaj na onem sektorju. Avstrijski generalštab je na soško fronto poslal 
izključno slovanske regimente, in sicer iz Hrvaške, Bosne, Dalmacije in 
današnje Slovenije, ker za borbo na frontah v Srbiji in Galiciji niso bili 
zanesljivi. Komandant tega sektorja je bil znani avstrijski general Borojevič. 
Borbe so bile strašne, prelivanje krvi neizmerno. Preroške besede pesnika 
Gregorčiča v njegovi pesmi »Soči« »Tod sekla bridka bodo jekla in ti mi boš 
krvava tekla« so se na žalost izpolnile. Znane so bile kote (postojanke) Oslavje, 
Kalvarija, Fajtji hrib in Doberdob, kjer je nastala tista žalostna pesem »Oj, 
Doberdob, slovenskih fantov grob«. Vse to ozemlje je napojeno s krvjo naših 
ljudi. Italijani, zlasti oficirji, so se hrabro borili in so imeli ogromne izgube. Pa 
ni nič pomagalo, bojna črta se ni omajala. Naši ljudje v ozadju so govorili: 
»Dokler so v rovih na Kalvarij in drugih postojankah naši Bosanci in 
Dalmatinci, lahko v miru živimo.« Enajst italijanskih ofenziv se je razbilo in 
šele po nekoliko ofenzivah so Italijani toliko uspeli, da se je bojna črta 
premaknila za mesto Gorico in na Banjško planoto, kjer se je zopet ustalila. Na 
tej črti so bile znane kote Sv. Gora, Škabrijel, itd., kjer so se bojevali hrvaški 
regimenti. 
         Nato pa je v oktobru 1917 prišlo do prodora pri Kobaridu, kjer so 
avstrijske čete (Bosanci) in dve nemški diviziji, ki sta prišli na pomoč, prodrle 
skozi dolino v Čedad in v gornje-italsko ravnino ter tako prišle v hrbet in ozadje 
italijanske fronte. Posledica tega prodora je bila, da se je pomaknila vsa fronta 
do morja in Italijane prisilila na umik. Posledice poraza so bile strašne. Okoli 
700.000 italijanskih vojakov je bilo zajetih in odpeljanih v ujetništvo.  Prišlo bi 
do razsula italijanske vojske in fronte, če niso v zadnjem času priskočili na 
pomoč Francozi in Angleži, pozneje še Amerikanci, ki so ustavili prodiranje in 
italijansko fronto učvrstili na Piavi. Vojne operacije pri Kobaridu (v zgodovini 
je ta bitka zabeležena pod italijanskim nazivom »Caporetto«) je poleg avstrijskih 
generalov vodil nemški general von Below, in sicer iz župnišča v Cerknem. O 
bitkah na Soči je napisanih več knjig. Naj omenim samo knjigo z naslovom »U 
paklenom trokutu«, ki jo je napisal Peter Grgec, profesor na nadškofijski 
gimnaziji v Zagrebu, in jo je izdalo Društvo sv. Jeronima v Zagrebu. V knjigi 
opisuje borbe v Plaveh in okolici, ki jih je doživel kot avstrijski oficir pri IV. 
bosenskem regimentu. Drugo še bolj znano knjigo je napisal svetovno znani 
pisatelj Ernest Hemingway pod naslovom »Farwell to arms«, po slovensko 
»Zbogom orožje«, ki je kot Amerikanec služil prostovoljno pri italijanskem 
Rdečem križu; opisuje dramatične dogodke na italijanski strani in panični umik 
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italijanske vojske po bitki pri Kobaridu. O tej katastrofi je napisal brošuro tudi 
srbski general Daskalovič, ki je bil kot srbski vojni ataše dodeljen italijanskemu 
generalštabu, toda bolj s strateškega vidika. 
         Spomladi l. 1918 so Avstrijci na Tirolskem poskušali s t. i. »Karlovo« 
ofenzivo (imenovano po zadnjem avstrijskem cesarju Karlu), ki pa se je že prve 
dni razbila ob zidu bolje oboroženih francoskih, angleških in italijanskih divizij. 
Glavni vzrok neuspeha pa je bila protivojna psihoza v zaledju. Ljudje so bili siti 
vojne. V večjih mestih avstrijske polovice države sta vladala lakota in splošno 
pomanjkanje. češki, hrvaški in slovenski regimenti so odpovedali poslušnost. 
Niso se hoteli več boriti. Prišlo je do uporov in so se začeli enostavno vračati v 
svojo domovino. Za Slovence na fronti je bila največja propaganda »majniška 
deklaracija«. Ljubljanski knezoškof dr. Jeglič je prvi podpisal majniško 
deklaracijo, zaradi česar so mu avstrijske oblasti grozile z represalijami. Ko je 
nadškof dr. Sedej to zvedel, je takoj pisal samemu cesarju, da bo demisioniral, 
če se škofu Jegliču kaj zgodi. On sam pa, dasi zaveden Slovenec, se ni upal 
podpisati majniške deklaracije, ker je bil nadpastir tudi drugih narodnosti. Pod 
konec l. 1918 so Nemčija, Avstrija, Bolgarija in Turčija kapitulirale in strahotne 
štiriletne vojne je bilo konec. Žalostni spomini so danes samo še ogromna 
vojaška pokopališča, kjer je pokopanih na sto tisoče vojakov. Topovi so utihnili, 
regljanje strojnic je prenehalo v zraku ni bilo več slišati brnenje aeroplanov. 
         Nad opustošeno in izmučeno Goriško je zavladal neki čuden mir. Begunci 
so se začeli vračati v svoje domove, pa jih večinoma niso našli, ampak le 
pogorišča in razvaline. 
         Na praznik sv. Jožefa leta 1918 se je vrnil v Gorico, v razvaline, tudi 
begunec nadškof dr. Sedej. V tem obupnem položajiu mu je bilo v tolažbo, da 
mu je ljudstvo ostalo zvesto vdano. Skupno trpljenje v vojni in begunstvu je 
vernike še bolj zbližalo in navezalo s svojim nadpastirjem. 
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7.   NAŠ NADPASTIR POD ITALIJO 

         Malo je evropskih škofov, ki so med prvo svetovno vojno pretrpeli toliko 
gorja kot goriški nadškof. Časopisje ga je primerjalo s kardinalom Mercierom, 
primasom Belgije, ki je verjetno še več pretrpel. Njega so Nemci preganjali, ker 
je protestiral zoper nemško okupacijo svoje domovine in javno žigosal 
grozodejstva, ki jih je počenjala nemška vojska. Ta primerjava pa le deloma 
drži, kajti za kardinala Merciera se je s porazom Nemčije in osvoboditvijo 
Belgije trpljenje končalo, za našega nadpastirja pa se je pod Italijo začela druga, 
še hujša kalvarija, zlasti, ko je l. 1922 prevzel oblast fašizem. Do takrat je bilo 
postopanje italijanske vojske in italijanskih oblasti z nadškofom v glavnem 
korektno. 
         Po razsulu avstrijske armade na fronti in po razpadu Avstro-Ogrske je 
italijanska vojska pod poveljstvom generala Diaza brez odpora prodirala v naše 
kraje. V posebni okrožnici 4. novembra 1918 je Sedej še pred zasedbo priznal 
oblast »Narodnega sveta« v Ljubljani in njegovega pokrajinskega odseka v 
Gorici. Italijani so kmalu nato zasedli Goriško, Trst in Istro, pozneje pa še 
Dalmacijo, skratka vse tiste kraje, ki so jim bili obljubljeni že z londonskim 
paktom (26. aprila 1915), ker so stopili v vojno na strani antante. Zasedli so tudi 
Notranjsko do Logatca. 
         Novi gospodarji so kmalu začeli z obnovo Goriške. V Rimu je bilo 
ustanovljeno posebno ministrastvo za osvobojene pokrajine, ki je prek vojno-
odškodninskih uradov dalo na voljo potrebna denarna sredstva. V Gorici so 
ustanovili Zadrugo za obnovo poškodovanih in porušenih cerkva, z namenom, 
da cerkvena oskrbništva obnovijo cerkve in cerkvena poslopja. Ko je ta zadruga 
prenehala delovati, je nadškof dr. Sedej v nadškofijskem dvorcu ustanovil 
vojno-odškodninski urad za cerkvene premičnine in nepremičnine. Delo tega 
urada je osebno nadzoroval. Pod njegovim osebnim vodstvom se je izvajala 
obnova cerkva, kar je pripomoglo, da so cerkve ohranile svoj domači značaj in 
liturgično usposobljenost. V obdobju 11 povojnih let so bile vse cerkve goriške 
škofije dozidane, posvečene in blagoslovljene. To je bilo ogromno delo, ki ga je 
mogel dovršiti samo mož nezlomljive volje, krepkih živcev, z neomahljivih 
zaupanjem v Boga. Zgodovina najbrž ne pozna škofa, ki bi bil toliko cerkva 
posvetil in izročil ljudstvu v javno službo, kot jih je goriški škof-posvečevalec. 

*
         Italijani so prišli v naše kraje z velikimi obljubami. Dne 1. decembra 1918 
je italijanski kralj Viktor Emanuel III. v prestolni besedi napovedal: 

»Področja, ki so bila v zadnjem času priključena Italiji, nas postavljajo pred  
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nove probleme. Naše svobodoljubne tradicije nam kažejo pot k rešitvi, ki bo,  
kolikor bo le mogoče, spoštovala njihove posebne zakone in krajevne običaje.« 

         Tem kraljevim besedam je predsednik vlade Tittoni še pristavil: 

»Italija, kakor tudi nobena druga velesila, z nobeno pogodbo ni vezana, da  
spoštuje pravice narodnih manjšin. Ali jaz s svojo častno besedo izjavljam, da  

si Italija šteje za svojo moralno dolžnost, da te pravice spoštuje. Naj narod 
druge narodnosti, ki je prišel v sklop naše države, dobro ve, da mi ne mislimo 
na kakršnokoli denacionalizacijo ali nasilje. Njegov jezik, njegove kulturne  

ustanove in njegove pravice bodo imele vso zaščito.« 

         Italijanska vojska je izdala knjižico, v kateri novim podanikom, Slovencem 
in Hrvatom obljublja »svobodo in vročo Ijubezen, da bo njihova katoliška vera 
spoštovana, saj je to vera vse Italije... ne na bodežih, ne na bajonetih, ne na 
ječah, ne na vislicah ne bo počivala italijanska država.« 
         Ko je dne 27. novembra 1920 parlament z navdušenjem sprejel rapalsko 
pogodbo, je grof Sforza med drugim dejal: »Mi smo morali sprejeti v okrilje 
naše države stotisoče Slovanov. Tem Slovanom bomo zavarovali popolno 
svobodo jezika in kulture.« Podobne obljube so dajali tudi drugi odgovorni 
italijanski politiki. 
         Poznejši razvoj dogodkov pa priča povsem drugače. Italijanska vlada je že 
pri avstrijskih ujetnikih delala razliko. Nemce in Madžare je kmalu pustila 
domov, medtem ko so bili Slovenci, Hrvati in domači Srbi puščeni iz ujetništva 
šele po 10 do 12 mesecih. Verjetno zato, ker so se prav ti hrabro borili na vseh 
frontah zoper Italijo, ali pa tudi zato, ker so bili odnosi med novo ustvarjeno 
Jugoslavijo in Italijo vedno bolj napeti. Na mirovni konferenci so se 
jugoslovanski diplomati prizadevali, da dosežejo pravičen mir in pravične meje, 
kar jim pa ni uspelo kljub proklamacijam velikih zaveznikov in zlasti 
ameriškega predsednika Wilsona o svobodi in samoopredelitvi narodov. 
         Kmalu po aneksiji so Italijani v Istri začeli z italijanizacijo. Že prve dni je 
bilo aretiranih in odpeljanih v internacijo okoli dva tisoč javnih delavcev in 
intelektualcev. Prvi so bili na udaru narodni duhovniki. Iz vseh večjih župnij je 
bilo odpeljanih v internacijo okoli 20 duhovnikov. Cerkvene oblasti so žal to 
početje mirno gledale. 
         Tržaški škof dr. Karlin je bil pregnan čez mejo na Kranjsko. 
         Bolnega škofa dr. Mahniča so vkrcali na ladjo pod pretvezo, da ga bodo 
odpeljali v bolnico, pa so ga prevarili in odpeljali v Rim, v internacijo. 
         Iz samostanov v Pazinu, Cresu, Zadru, Kopru, Reki, Gorici, Sv. Križu, na 
Kostanjevici in Sv. Gori so bili izseljeni skoraj vsi redovniki (frančiškani in 
kapucini) Slovenci in Hrvati, namesto njih so prišli redovniki Italijani, ki niso 
znali jezika ljudstva, kateremu bi morali oznanjati božjo besedo v materinem 
jeziku. 
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         V tej zadevi nadškof dr. Sedej ni mogel ničesar ukreniti ali pomagati, ker ti 
samostani niso spadali pod njegovo, marveč pod kompetenco in jurisdikcijo 
njihovih poglavarjev v Rimu. 
         Dne 15. maja 1921 so bile prve volitve za poslance v rimski parlament. Da 
bi ostrašili volilce, so razne skupine Italijanov in prvih fašistov (skvadristi) 
hodile po istrskih vaseh in pretepale ljudi, z bencinom zažigale hiše, ljudi pa, ki 
so prišli gasit, z bombami razpršile. Župnika v Kringi, urednika »Pučkega 
prijatelja«, dr. Boža Milanoviča so dne 7. maja 1921 napadli v župnišču, pretepli 
do krvi, v župnem uradu so zažgali vse pohištvo, drugo pa vrgli skozi okno. 
Tako se je zgodilo tudi župnikoma Ivanu Flegu, Šimnu Červarju in številnim 
drugim. Kmetu Heraku, ki je pri volitvah kandidiral, so tudi zažgali hišo, prej pa 
so vdrli v klet in iz sodov iztočili 50 hektolitrov vina. 
         Pod takim terorjem so se vršile tudi naslednje volitve, ko so ljudi z 
bombami, puškami, samokresi, pretepanjem in ricinusovim oljem toliko 
prestrašili, da se niso upali na volišča. Kljub temu je bil v Istri izvoljen (čeprav 
le eden) poslanec dr. Ulikse Stanger, odvetnik v Opatiji, ki je dobil 11.000 
glasov. 
         Slovenci na Goriškem in Tržaškem so se pri volitvah bolje odrezali, bili so 
bolje organizirani in kompaktni, pa tudi pritisk ni bil tako hud kakor v Istri. V 
rimski parlament so bili izvoljeni 4 poslanci, in sicer dr. Vilfan, dr. Podgornik, 
Šček in Lovrenčič, ki so skupaj dobili 40.000 glasov. Pri drugih volitvah (1924) 
je bil izvoljen tudi dr. Engelbert Besednjak, ki je pozneje z dr. Vilfanom 
zastopal interese naše manjšine v Italiji pri Mednarodni organizaciji za 
manjšinska vprašanja. Jože Srebrnič je bil takrat izvoljen na komunistični listi. 
         Prišel je fašizem. Da bi ljudstvo prestrašili, so bila ustanovljena posebna 
sodišča. Organizirali so »monstre« procese, obtožence so pred sodnike vodili v 
živalskih kletkah in obsodbe razglašali z velikim pompom. Na smrt so bili 
obsojeni in streljani: najprej Gortan, pozneje pa Bidovec, Marušič, Miloš in 
Valenčič. Izrečeno je bilo na stotine in stotine obsodb na večletne in dosmrtne 
zapore. Toda vse to ni nič pomagalo, naš narod je ostal čvrst in naprej kljuboval 
vsem načinom terorja. 
         Fašisti so odpravili vse slovenske in hrvaške politične stranke in 
organizacije, gospodarske, kulturne, prosvetne in športne organizacije. 
Prepovedan je bil ves slovenski tisk in celo povsem nabožne publikacije so 
prenehale izhajati. Odpravljene so bile vse slovenske srednje in ljudske šole. V 
vseh šolah so uvedli pouk izključno samo v italijanščini in tudi verouk v 
slovenščini je bil prepovedan. Naši duhovniki so se morali umakniti iz šol in so 
slovenskim otrokom predavali verouk v cerkvi, zakristiji ali v župniščih. Fašisti 
so hoteli tudi ta pouk onemogočiti. Italijanski učitelji so zahtevali od naših 
otrok, da jim prinesejo slovenske katekizme; ko so jih ti prinesli, so jih fašisti 
zaplenili. Otroci v šoli niso smeli govoriti slovensko in če so to storili, so bili 
kaznovani. V nekaterih krajih so italijanski učitelji od staršev izsilili podpise, 
češ da zahtevajo, da se mora za njihove otroke verski pouk vršiti v šoli. S takimi 
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izsiljenimi podpisi so od slovenskih duhovnikov zahtevali, da prenehajo s 
slovenskim veroukom v cerkvi. Če so se duhovniki temu uprli, so jim grozili s 
konfinacijo in zaporom. Fašisti so celo zahtevali, da se v cerkvah moli, pridiga 
in poje samo v italijanskem jeziku, in če tega niso dosegli, so s silo vdirali v 
cerkve in z glasnim vpitjem motili službo božjo. Naši duhovniki se niso vdali in 
če so zoper tako početje protestirali, so jih poniževali, javno sramotili in 
pretepali. Sledile so aretacije, polnile so se ječe, izrekale obsodbe in kazni 
zapora, izgona in konfinacije. 
         Na stotine naših duhovnikov je bilo kaznovanih. Predaleč bi nas vodilo, če 
bi opisali vsak posamezni primer. Omejili se bomo samo na tri, kjer gre za 
duhovnike s Cerkljanskega. 
         Neki Cerkljan je ovadil pok. dekana v Cerknem Ivana Kunšiča italijanskim 
vojaškim oblastem, češ da je žalil čast italijanskega naroda in vojske. Na podlagi 
te neresnične ovadbe je bil obsojen na konfinacijo v južni Italiji. Neki italijanski 
general ga je javno na cesti zmerjal in poniževal. 
         Ivan Rejec, doma iz Šebrelj, je bil na Goriškem znan učenjak in prevajalec 
knjig iz francoščine, znan tudi kot ponižen, miren in kulturen mož. V času 
fašizma je bil župnik v Sv. Križu na Vipavskem. Neko nedeljo je pri njegovi 
maši ljudstvo pelo slovenske nabožne pesmi. V cerkev je prišel italijanski učitelj 
s svojimi pristaši in začel peti italijanske pesmi. Ko se je župnik pritožil, so ga 
zaprli in obsodili na tri leta konfinacije. Na leto dni konfinacije je bil zaradi 
slovenskega petja obsojen tudi pevovodja Černigoj. Po poročilu časopisa »Istra« 
v Zagrebu z dne 26. februarja 1932 pa je bil Rejec po sodišču v Ajdovščini spet 
obsojen na mesec dni zapora in 2000 lir denarne kazni, ker je v večernih urah za 
fante in dekleta »Marijine družbe« imel stanovske govore. 
         Še preden so fašisti prevzeli oblast, so njihovi skvadristi že razsajali po 
deželi; tako je nekega dne prišla s »kareto« močna patrola karabinjerjev pod 
vodstvom skvadristov v Števerjan, da odpeljejo župnika Cirila Sedeja. Takoj so 
bili alarmirani vaščani, ki so se zbrali na trgu pred župniščem, nekateri tudi 
oboroženi, in karabinjerje opozorili, da bodo župnika branili. Ko so karabinjerji 
videli toliko razjarjenih ljudi, so se ustrašili in odšli. 
         Nadškof Sedej je z žalostjo v srcu zasledoval to gonjo zoper svoje 
duhovnike, toda ni ostal miren. Za vsakega preganjanega duhovnika se je zavzel, 
pisal je zanje prošnje in proteste ter osebno interveniral, le redko z uspehom. 
         Vendar njegov glas protesta ni bil zaman, saj je odmeval po vsej Evropi, 
po vsem kulturnem svetu. časopisje po vsem svetu, zlasti pa v Jugoslaviji, je 
pisalo o preganjanju Slovencev in Hrvatov v Italiji. Prva javna obsodba je prišla 
iz Jugoslavije. 
         Primas Jugoslavije in zagrebški nadškof dr. Anton Bauer je v sporazumu z 
jugoslovanskim katoliškim episkopatom dne 3l. januarja 1931 izdal 
zgodovinsko okrožnico in svojim duhovnikom odredil, da naj se na praznik sv. 
Jožefa, dne 19. marca 1931 v vseh katoliških cerkvah v Jugoslaviji opravijo 
javne molitve za versko svobodo Slovencev in Hrvatov v Italiji. V tej okrožnici 
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med drugim v hrvaščini piše: »Vjernici ne smiju da se Bogu mole u hrvatskom 
ili slovenskom jeziku, a svečenike, koji se usude propovjedati u narodnom 
jeziku, povlače na sud, na odgovornost... Poganskim nacionalizmom 
zaslijepljene vlasti neče da uvide i poprave ove grube povrede naravnog i božjeg 
zakona. Jasno je, da se kraj takovih prilika vjera naših sunarodnjaka nalazi u 
teškoj kušnji i oni sami su u pogibelji, da u vjerskom i moralnom pogledu 
sasvim propadnu.« 
         Ta okrožnica je fašiste razburila in raztogotila, da so zdaj svojo gonjo in 
napade še bolj koncentrirali na osebo nadškofa dr. Sedeja. 
         Nekoč sta goriški prefekt Modesti in fašistični tajnik Avenanti prišla v 
nadškofijski dvorec in od njega zahtevala, da svoji duhovščini prepove, da v 
cerkvah molijo, pridigajo in pojejo v slovenskem jeziku. Zlasti ne bosta več 
trpela, da se kaj takega godi v goriških cerkvah, »nella citta martire di Gorizia«. 
Mirno jima je odgovoril, da je to zadeva, ki spada izključno v kompetenco 
cerkvenih oblasti. Ko sta videla, da ne bosta nič opravila, sta odšla. 
         Nekega jutra pred volitvami (1924) so Goričani na zidu nadškofijskega 
dvorca zagledali čuden napis: »W l'Italia, votate per il blocco«, pod mrtvaško 
glavo pa »A morte Sedej il porco«, po slovensko »Smrt Sedeju«. Pravijo tudi, da 
so bile na vratih s kredo narisane vislice. Celo to se je govorilo, da so fašisti 
pripravljali nanj atentat. 
         Po prvi svetovni vojni je v Gorico, ki je itak znano turistično mesto, 
prihajalo mnogo turistov in zlasti turistov vojakov iz Italije in bivše Avstro-
Ogrske, da obiščejo kraje, kjer so se nekoč borili. Ko so videli na zidu 
nadškofijskega dvorca te napise in jim je bilo pojasnjeno, da se grožnja nanaša 
na najvišjega domačega dostojanstvenika, so začudeno spraševali, kako je to v 
katoliški Italiji mogoče? 
         Mi se pa vprašamo, s kakšnim občutkom je naš nadpastir bral te napise. 
         Ker je to bilo preveč celo za zmerne fašiste in so hoteli, da napisi zginejo, 
sta se Modesti in Avenanti spet prijavila v avdienco pri nadškofu in ko sta 
vprašala, kako dolgo bo še trpel napise na zidu jima je odgovoril: »To mene 
vprašujeta, vprašajte tiste, ki so to napisali, tisti naj tudi zbrišejo.« Svojemu 
služabniku pa je naročil, naj gospoda spremi do vrat. 
         Fašisti so se na vse kriplje prizadevali, da nadškofa Sedeja prisilijo k 
odstopu; v njihovem časopisju je kampanja zoper njega stopnjevaje naraščala. 
Vendar je bilo to javno. Istočasno se je zoper njega vodila tudi tajna, javnosti 
nedostopna kampanja, ki nam jo odkriva ga. Milica Kacin-Wohinz v svojem 
članku »Iz dokumentov o preganjanju goriškega nadškofa mons. Frančiška 
Borgie Sedeja«, ki ga je objavila v »Idrijskih razgledih« št. 3-XV-1970. Iz 
članka je razvidno, da je bila ona osebno v Rimu, kjer je v Osrednjem državnem 
arhivu (Archivio Centrale dello Stato) dobila na vpogled in proučila 
najpomembnejše dokumente: spomenice, ovadbe, zaupne dopise in poročila. 
Razvidno je tudi, da je v bila tem obdobju, ki zajema dogajanja od leta 1918 do 
leta 1926, pozicija nadškofa Sedeja še močna. Iz poročila apostolskega 
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vizitatorja, ki ga je Vatikan poslal v Gorico, namreč sledi, da spričo po njem 
ugotovljenih dejstev ne kaže, da bi bila odstranitev nadškofa potrebna. Članek je 
prvi dragocen zgodovinsko-dokumentarni prispevek k raziskovanju in analizi 
gradiva o preganjanju nadškofa Sedeja. 
         Dne 26. avgusta 1927 je naš nadpastir slovesno praznoval svoj 
zlatomašniški jubilej s pontifikalno mašo v goriški stolnici ob ogromni udeležbi 
duhovnikov in vernikov. Bil je ves srečen, ko se je slovesnost opravila v miru in 
brez motenj fašistov. 
         V nedeljo, 28. avgusta 1927 se je slovesnost, tudi s pontifikalno mašo, 
ponovila v župni cerkvi sv. Ane v Cerknem, kjer je on pred petdesetimi leti pel 
novo mašo. Cerkljani so bili vsi navdušeni in so med seboj tekmovali, kako bi 
svojemu rojaku izkazali svojo ljubezen in privrženost, kakor da so slutili, da je 
zadnjikrat v njihovi sredini. 
         Fašisti niso odnehali in da niso odstopili od svojega načrta, so pokazali in 
dokazali dogodki dne 25. marca 1931, ko je naš nadpastir v goriški stolnici 
obhajal jubilej - petindvajsetletnico svojega škofovanja. Ljubljanski dnevnik 
»Slovenec« z dne 27. marca 1931 je takole opisal dogodke: 
         Tik pred pročelje stolnice so se postavili fašisti z namenom, da bi motili to 
manifestacijo, lahko bi rekli ljudsko glasovanje, ki so ga goriški verniki priredili 
svojemu nadpastirju, da med drugim tudi pokažejo, da obsojajo silovito gonjo 
fašističnih četašev proti Cerkvi, slavljencu in njegovi slovenski duhovščini. Ko 
so pred cerkev prispeli prefekt Tiengo, fašistični tajnik Avenanti in kvestor 
Modesti, so jih fašisti burno pozdravili s klici »Evviva« in ploskanjem. Okoli 
10. ure se je pripeljal v kočiji knez in nadškof Sedej v spremstvu tržaškega škofa 
Fogarja. Bili so navzoči tudi predstavniki vseh javnih oblastev. Kanonik mons. 
Cren je imel v cerkvi slavnostni govor, v katerem je poveličeval slavljenčeve 
zasluge. Nato je prebral poslanico, ki jo je sam sv. oče naslovil jubilantu in se 
glasi: 
         »Zvedeli smo z veseljem, da bo v kratkem preteklo 25 let, odkar si sprejel 
vzvišeno škofovsko posvečenje; ta obletnica Nam nudi priliko, da izpričamo 
Svojo naklonjenost do tebe. Dobro nam je pač znano, kako marljivo si v vsem 
tem času vršil službo dobrega pastirja; posebno s tem, da nisi vzdrževal samo 
svetega in vzornega reda med duhovščino in vnemal za krščansko življenje 
svoje ljudstvo, temveč da si dajal tudi sam vsem najlepši zgled čednosti. Zato so 
primerne in upravičene slovesnosti, s katerimi te hoče - kakor čujemo - tvoja 
čreda proslaviti v znak globoke hvaležnosti. Tudi Mi ti ob tem radostnem slavju 
čestitamo najprisrčnejše; k tvojim željam pridružujemo tudi Svoje in prosimo 
posebej, da bi te Bog ohranil čilega do skrajnih let, polnih zaslug, da bi mogel 
reči z apostolom Janezom: `One, ki si mi jih izročil, sem ohranil´ ... Dano v 
Rimu pri svetem Petru, dne 3. marca, v letu MCMXXXI, Našega Pontifikata 
desetem. PIJ XI.« 
         Po službi božji so se vse fašistične mladinske organizacije in fašisti v črnih 
srajcah zbrali pred cerkvijo ter najprej burno pozdravili prefekta in tajnika in 
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nato, ko je nadškof Sedej prišel iz stolnice, z velikim vriščem intonirali 
fašistično himno »Giovinezzo«, vmes pa so se čuli klici »živela zatirana 
Dalmacija, živel Split«. Nadškof se je ves ta čas mirno zadržal in iz kočije 
množicam podelil blagoslov. Tako »Slovenec«. 
         Fašistično glasilo »Popolo di Trieste« pa je pisalo, kako spontano in 
prisrčno so fašisti pozdravili glavarja goriške Cerkve in s tem ovrgli lažnivo 
okrožnico jugoslovanskih škofov o zatiranju verske svobode na Primorskem. 
Koliko cinizma! 
         Zgodil pa se je še drugi incident, o katerem je z zgražanjem pisalo 
jugoslovansko in drugo časopisje. 
         Na slavnost je bil povabljen tudi ljubljanski knezoškof dr. Jeglič. Ves 
navdušen se je odzval povabilu svojega metropolita in se dne 24. marca 1931 
odpeljal z gorenjskim vlakom v Podbrdo (takrat Piedicolle). Tu so ga obmejne 
italijanske oblasti ustavile in mu niso dovolile, da nadaljuje potovanje v Gorico, 
čeravno je imel od italijanskega konzulata predpisano vidirani potni list. Vso 
noč je moral revež prebiti v postajni čakalnici, moleč rožni venec, dokler ga niso 
s prvim vlakom vrnili nazaj v Ljubljano. Ogorčen je v znak protesta zoper tako 
početje sivi vladika vrnil vsa italijanska odlikovanja. Fašistično glasilo v Rimu 
ga je zato nazvalo »kača«. 
         Za svoj jubilej je nadškof dr. Sedej od raznih strani in raznih 
spoštovateljev prejel veliko število čestitk. Najpomembnejša je bila gotovo 
čestitka njegovega sufragana dr. Alojzija Fogarja. V nji med drugim beremo: 
»Čistost in pobožnost ti venčata zmagovalno čelo in ti, ponižni ali ne ponižani, 
napadani a ne premagani, si velikan, ki z božjo pomočjo spet potrjuje slavo 
katoliškega episkopata! Kdor Te blagoslavlja, bodi blagoslovljen! ponavlja z 
vero in ljubeznijo duhovščina in ljudstvo vse cerkvene pokrajine.« V tržaškem 
katoliškem glasilu »La vita nuova« pa je napisal dne 21. marca 1931 članek, v 
katerem poudarja, da bo zgodovina pokazala, kakšno veliko škodo veri in 
domovini povzroča pretirani nacionalizem, presajen v Cerkev, in kako velike 
koristi za Cerkev in Italijo je strogo katoliško Sedejevo zadržanje. Poudariti je 
tudi, da je bil dr. Fogar, čeravno Italijan-Furlan, v odnosu do vernikov v svoji 
škofiji, ne glede na njihovo narodnost, objektiven in pravičen. Po fašistih 
preganjane slovenske in hrvaške duhovnike je ščitil, kolikor je mogel. Zaradi 
tega so ga fašisti zasovražili in s svojim rovarjenjem zoper njega dosegli, da je 
moral iz Trsta. Premeščen je bil v drugo službo pri Vatikanu, kjer še v visoki 
starosti ni pozabil svojih nekdanjih ovčic. 
         O jubileju našega nadpastirja so pisali časopisi raznih evropskih držav, 
največ pa jugoslovanski in slovenski časopisi. V uvodnem članku ljubljanskega 
dnevnika »Slovenec« z dne 26. marca 1931 beremo naslednje nepozabne misli: 
»Gregorčič je pred 25 leti napovedal svojemu rojaku: In mož Ti boš. In res je 
mož ostal. Iz naroda si zrastel in zvest si mu ostal, sramoval se nas nisi, ko si 
stopil na najvišje mesto; saj si danes najbolj srečen, ako moreš pohiteti med 
svoje Cerkljane. Krepka je njegova volja, kakor gore, med katerimi mu je tekla 
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zibelka, svetal je njegov značaj kakor bistra Soča, čisto je njegovo življenje 
kakor sneg njegovih planin. Zato pa se tudi najhujši sovražniki Cerkve in 
slovenskega ljudstva ustavijo pred njegovo osebo. `Saj vem, zakaj me preganjate
´ je nekoč mirno nagovoril fašistične četaše, ko so vdrli v njegovo stanovanje, 
`zato ker sem Slovenec´. Ob tej preprosti in skoraj naivni iskrenosti, ki jo zmore 
le res umirjen in svet mož, so se razbili naklepi zvijačnih četašev, ki so kar 
onemeli in vsi zmedeni odšli.« Člankar nadaljuje: »Zgodovina škofovanja 
Frančiška Sedeja je zgodovina goriškega ljudstva v zadnjih 25 letih... Naš narod 
je imel srečo, da so v velikih časih vstali iz njega veliki možje. Tužna Istra je 
imela svojega Dobrilo, jugoslovanska misel je našla Strossmayerja in Jegliča, 
Gorica nam je dala Mahniča in danes Sedeja. Zgodovina našega naroda je 
zgodovina naših cerkvenih knezov.« 
         V dopolnilo teh globokih misli je treba še dodati: Slovenci nismo imeli 
svoje aristokracije, kakor večina drugih evropskih narodov. Z redkimi izjemami 
so bili tuje krvi. Zato pa smo imeli svoje prave kneze, ki so bili aristokrati duha, 
ki so izšli iz naroda in so zanj živeli, trpeli in se žrtvovali. Taki knezi so bili 
zlasti Slomšek, Jeglič in Sedej. 
         Ravno v primeru Sedeja se je zopet ponovila resnica, da gre v prvi vrsti 
zasluga slovenski narodni duhovščini, da so se Slovenci kot narod do danes 
ohranili in da se niso utopili v germanskem, italijanskem in madžarskem morju, 
ki ga od vseh strani obkroža. 
         Najlepši dar jubilantu pa je bila brošura »Našemu nadpastirju za srebrni 
jubilej«, ki jo je napisal pok. prof. Filip Terčelj; iz nje je avtor prevzel precej 
podatkov za ta življenjepis. 

*
         V kratkih potezah smo osvetlili lik nadškofa Sedeja in opisali življenjsko 
pot od njegovega rojstva do njegovega jubileja v l. 1931. Opisali smo dogajanja, 
ki jim je bil priča ali pa žrtev. Zanimivo je, kako je on sam v svoji intimnosti 
gledal na ta dogajanja in jih doživljal. To se slikovito vidi iz korespondence, ki 
jo je vodil s svojim, že omenjenim prijateljem dr. Primožičem. Korespondenca 
je tolikanj pomembna, da bi lahko že sama služila zgodovinarju za obdelavo in 
izdajo sistematičnega življenjepisa. Korespondenco je vodil dr. Primožič ne 
samo s Sedejem, marveč tudi z znanim slovenskim pisateljem in pesnikom 
Josipom Stritarjem. Ker sta obe korespondenci za slovensko politično in 
literarno zgodovino dragoceni vrednosti, ju je dr. Primožič pred svojo smrtjo 
daroval in shranil v Študijski knjižnici v Mariboru, kjer sta na voljo 
zgodovinarjem in pisateljem. Sedejeva korespondenca zajema obdobje od l. 
1918 do l. 1931. 
         Citirali bomo nekatere odstavke iz najpomembnejših pisem. 
         V prvem pismu z Dunaja dne 20. decembra 1915 piše Sedej: Preljubi  
prijatelj! Kakor ti je morda znano, Italijani sistematsko rušijo z granatami lepo 
Gorico. Knezonadškofijska palača je spredaj bila z granatami zadeta, razklana 
in potem zažgana. Ako ne bi bili prihiteli po večkratnih prošnjah gasilci  
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pomagat, bi bila zdaj prah in pepel. Vrh tega je bila zažgana drvarnica v vrtu in  
del cvetličnjaka porušen. Na vrtu je polno jam in granat. Ko sem bil 12. t. m. v  
Gorici, da bi se prepričal o škodi, sem našel mesto popolnoma zapuščeno in  
prazno. Le tu in tam kakšna vojaška patrola in kak policaj. Staro malo 
semenišče je bilo od letalcev z bombami zažgano in pogorelo do tal, novo 
semenišče (Anzelmovo delo) je dobilo 13. do 14. tega meseca strašne granate  
(»Volltreffer«) in je zelo poškodovano. Centralna bogoslovnica je tudi na pol  
razrušena in onesnažena. Kakor vidiš, nas Bog rad ima, ker nas tepe... Jaz sem 
prišel sem na Dunaj, da se zahvalim cesarju za izraženo nam sočutje in obljubo 
- pomagati... Tolažijo nas že 4 mesece z ofenzivo »ut Roma deliberante  
Saguntum (Gorica) perit.« Zadnji stavek o propasti Gorice je pomemben. 
         V pismu z dne 15. januarja 1916 iz Stične piše: Naši Goričani so razpršeni  
po Kranjskem, drugi po barakah v Brucku ob Litvi, v Steinklammu blizu St.  
Poltna. Tam se jim je najslabše godilo... V pismu z dne 13. oktobra 1916 piše:  
Jaz sem zdrav in obložen s pisarijo uradno in zasebno, da ne morem naprej.  
Večkrat obiskujem svoje begunce po barakah v Wagni blizu Lipnice, v Brucku 
a/L in Steinklammu. Omenil si (pismo z dne 21. decembra. 1916), da so Tvoji iz  
Malna v Gansedorfu nad Dunajem. Tam je za begunce najslabše. Nekateri so  
morali celo v hlevih stanovati, druge Slovence so zmerjali s cigani in Italijani.  
Nemci so trdi in nočejo dati beguncem živil. Za dva meseca pojde tja gori č. g.  
Primožič, Župnik iz Prvačine kot dušni pastir za raztresene begunce (Slovence)  
onstran Donave. Prej je bil te nesrečneze obiskal g. Miha Gabrijelčič kot  
delegat podpornega odbora za begunce z juga in podal zelo pretresljivo  
poročilo o žalostnem stanju teh beguncev - naših rojakov. Tu na Kranjskem je  
polno goriških beguncev. Od goriške škofije sta ostala le dva dekanata cela:  
črniški in cerkljanski, drugi so vsi v sovražnih rokah ali pa obstriženi. V dušnem 
pastirstvu na Goriškem imam še kakšnih 50 duhovnikov od 250 - drugi so vsi  
razkropljeni od Sicilije in Sardinije noter do saksonske meje. Uboga škofija! 
         Isto pismo še kot odsev vojnih dogodkov na Goriškem nadaljuje: Pri nas 
je vreme že dva meseca žalostno - brez sonca, deževno in megleno, prav vojno 
vreme. Morda vplivajo tudi kanoni in puške na zračne razmere, da se nebo tako 
joče. Že lani ob tem času je bilo na Goriškem tako nenavadno vreme. 
         V pismu z dne 6. junija 1917 piše: Vojske pa ne bo še konec tako hitro...  
Res, v nebo vpijoči greh je, da pustijo naše Dalmatince in Bošnjake, ki so za  
Avstrijo delali in kri prelivali, umreti od lakote, medtem ko je na Ogrskem baje  
še dovolj živeza... Gorica vedno bolj propada... Razvaline! je pisal za Veliko noč 
l. 1917: Pribežalo je na Dolenjsko mnogo beguncev, ki so morali zapustiti svoje  
domove na Banjški planoti. Hvala Bogu, da dobijo vendar enkrat begunsko 
podporo (2 do 4 krone na dan). Vendar draginja je taka, da denar malo izda. V 
pismu z dne 9. (?). 1917 pa piše: Ravno sedaj razširjajo novico, da je dr. Janez 
Krek, drž. in dež. poslanec na Dunaju, umrl. RIP. Padel je steber Jugoslavije! 
Pogumno, če pomislimo, da takrat še ni bilo Jugoslavije. 
         Po porazu pri Kobaridu in umiku italijanske vojske na Piavo, v pismu z 
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dne 20.  decembra 1917 piše: Pred 14 dnevi sem bil v Gorici... žalostno,  
posebno v okolici. Solkan, Št. Peter, Vrtojba, Pevma, Podgora - popolnoma 
razdejano. Novo malo semenišče – fuit. Škofijska palača je služila Italijanom 
kakor tudi druge večje hiše za barikade, vrt ves razrovan z rovi, jarki, žicami,  
ovirami, itd. V vrtu so imeli tri kanone ter streljali z njimi na Sv. Gabrijel  
(Škabrijel). V palači vse narobe, razmetano, pokvarjeno, polno nesnage in  
smradu. Pohištvo je vse ostalo, ali popraviti se mora. Vino popili... Zdaj se  
popravlja in čisti in upam, da na spomlad pridem stanovat v Gorico. Obnova 
Gorice kakor tudi dežele se še ni začela. Manjka vsega, posebno veščih ljudi.  
Tujci - Nemci nas hočejo poplaviti in potujčiti. Treba da se zedinimo vsi  
Goričani brez razlike narodnosti in strank. Vojaštvo, posebno nemško (prusko)  
je strašno plenilo in maltretiralo, ubogo ljudstvo. Pride po vojski vse na dan, da 
bo svet strmel nad današnjo kulturo... Ljudstvo trpi strašno pomanjkanje. Kaj  
bo na spomlad? 
         Pismo z dne 24. decembra 1919 je pisano v novih razmerah. To je drugi 
Božič, odkar so Italijani zasedli naše kraje. Dr. Sedej želi prijatelju boljše Novo 
leto in nadaljuje: ... pa bojim se, da je Bog nam ne da, ker so ljudje še vedno 
grešniki, če še ne večji kot prej. Pri teh razmerah ne ostane drugega kakor vdati  
se v božjo voljo... Kaj on pod tem misli, se vidi iz nadaljevanja, ko pravi: Tirolci  
so ravno tako in še bolj nezadovoljni kakor Slovenci. Tirolci imajo že zdaj več  
pravic kakor Slovenci na Goriškem, ker so bolj trdi in energični. Tu nam 
primanjkuje narodnih zastopnikov, ki so nas večinoma zapustili, sploh  
inteligence. Zdaj smo ovce brez pastirjev... Socializem narašča povsod... V 
Gorici izhaja glasilo zedinjenih Slovencev »Goriška straža« in vladin list  
»Goriški Slovenec«. Slovenskih šol ne dovolijo. 
         Pol leta pozneje dr. Sedej veselo sporoča prijatelju: ... da se vračajo 
begunci-duhovniki in penzionisti, samo prosvetna inteligenca nas je zapustila... 
         V oktobru leta 1920 piše o obnovi in pravi: Gorica se je to leto še precej  
popravila, ali čisto drugačna je. Italijani so ji dali drugo lice, tako da je zdaj res  
»laška«. Več kot 10.000 regnicolov se je tu naselilo ter so prevzeli mnogo 
trgovin ter podjetij, posebno zidarskih. V istem pismu izraža svojo skrb zaradi 
duhovniškega naraščaja: ker ni na Goriškem nobene prave slovenske gimnazije,  
ona v Idriji ima samo dva razreda ni slovenskih bogoslovcev in torej tudi  
slovenskih duhovnikov ne bo. Že takrat se v tem pismu prvikrat pojavlja tista zla 
slutnja, ki se je po enajstih letih fatalno izpolnila, ko pravi: Koliko časa bom še  
tu? Deus scit (Bog ve)?, konča pismo. 
         V pismu z dne 5. januarja 1921 sporoča, da je nameraval priti v Zagreb na 
pogreb škofa dr. Mahniča, pa so ga prepozno obvestili, ker je bil v Julijski 
krajini takrat štrajk poštarjev in telegrafistov. Potem pa nadaljuje: V Gorici je  
zadnji čas bolj mirno, odkar so fašiste, ki so metali bombe (pri slovenskem 
koncertu, v Narodno tiskarno in v gnečo republikancev na kolodvoru) zaprli.  
Bilo je grozno! Tudi meni so grozili! 
         Karakteristično je naslednje pismo z dne 2. avgusta 1922, v katerem 
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opisuje svojo avdienco pri italijanskem kraljevskem paru ob priliki njunega 
prvega obiska v Gorici in med drugim omeni, kako je kraljico Jeleno - hčer 
Nikole Črnogorskega - pozdravil v slovenščini, rekoč: Poklanjam se! Hotel je 
pač poudariti, da so v Gorici tudi Slovenci. Nič pa ne pove, če je in kaj je 
kraljica odgovorila. - Zopet v istem pismu o Goriškem, kjer se pritožuje, da 
vlada ali ne mara ali ne more izplačati vojne odškodnine, pravi: Minister je  
nekaj obljubil, ali Lahom ne verjamemo, ker so nas že večkrat opeharili. Potem 
pa nadaljulje: Škofijsko palačo se niso popravili, zunaj nosi še vedno kulturne  
napise »morte a Sedej, Viva Italia, votate tutti per il blocco etc... Da jih ni sram! 
je njegov vzklik, ki izraža vso indignacijo. 
         Pisma se vrstijo, toda preskočimo obdobje petih let. 
         V pismu z dne 19. septembra 1927 obvešča prijatelja o proslavi svojega 
zlatomašništva dne 26. avgusta 1927 in navaja: Ti sporočam, da je bilo navzočih  
okoli 200 duhovnikov, ogromnega ljudstva iz mesta in dežele obeh narodnosti.  
Kar sem kot škof v Gorici, nisem videl toliko vdanosti in zanimanja za mene. Zdi  
se mi, da so Goričani vendar spoznali, kdo jim je pravi prijatelj. Zedinila nas je  
nesreča sužnosti!!! Sporoča tudi o manj veselih stvareh: Vlada nadaljuje s  
preganjanjem Slovencev, katoliška in druga društva se razpuščajo, Goriška  
straža se sekvestrira, v šolah hočejo celo krščanski nauk v italijanskem jeziku,  
naši uradniki, učitelji, železničarji se prestavljajo v notranjščino, nastavljajo pa 
se sami Italijani, nevešči in nezmožni itd. Vendar vsaka sila do vremena!  
Zaupamo v Boga vsemogočega in usmiljenega, zasčitnika ubogih trpinov. V 
pismu z dne 18. oktobra 1928 piše: Moja služba je težka in postaja pri teh 
žalostnih razmerah vedno bolj kritična... Naša vlada nas hoče kar v par letih  
asimilirati. Vse njene odredbe merijo na to. Zdaj so nekaterim duhovnikom,  
posebno slovenskim, kar prepovedali hoditi v elementarne ljudske šole in  
podučevati v njih krčšanski nauk. Vendar upam, da bodo to preklicali. - Takrat 
je bil še optimist. 
         V pismu z dne 12. junija 1929 piše, da sta italijanska vlada in Vatikan 
sklenila konkordat, od katerega so si veliko obetali. Toda niti konkordat, niti 
pomiritev fašizma z Vatikanom, ki je sledila nekoliko mesecev pozneje, ni 
izboljšala položaja, zlasti ne naše manjšine. Potem pa dobesedno nadaljuje: 
Veselje, s katerim je konkordat v začetku pozdravljen, se je splošno ohladilo...  
Cerkev bo tudi nadalje odvisna od vlade, katera si je zagarantirala nadzor v  
upravi cerkvenih posestev, pri krščanski vzgoji in pri imenovanju župnikov in  
škofov. Za naše duhovnike v Julijski krajini je od zdaj položaj slabši kot prej  
(pismo z dne 28. novembra 1929). V pismu tudi omenja: Narod? Letina je bila 
precej dobra, a kaj pomaga ko ljudje ne morejo pridelkov, posebno vina ne,  
prodati. Meje so zaprte ... V pismu z dne 14. oktobra 1930 pa piše: Letošnja 
letina je bila slaba, posebno še v Brdih, kjer je toča pobila. Vsi kmetje so več ali  
manj zadolženi, nekateri so prišli že na boben. Najubožnejša vas je sedaj  
Števerjan. 
         V pismu z dne 24. decembra 1930, ko omenja svojo 25-letnico škofovanja, 
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se zopet ali še močneje pojavlja tista težka slutnja, ki se je bila prvikrat porodila 
leta 1920, pravi: Kdaj mislijo moji duhovniki in verniki mojo 25-letnico 
obhajati, mi ni znano. Sicer ne vem, če je še doživim in če bom škof goriški?  
Prijatelja opozarja, naj se nikar ne čudi, ker je začela prava gonja zoper  
Slovence, posebno zoper duhovnike in zoper mene. Toda on je stari optimist in 
se sprašuje: Bomo videli, kaj poreče Rim? 
     Zadnje pismo, ki ga je pisal prijatelju, dne 1. junija. 1931, zveni žalostno in 
resignirano. Njegova pisava je še vedno, kakor v prejšnjih pismih, dobro čitljiva 
in jasna. Prijatelju pošilja najiskrenejša in prisrčna voščila in čestitke iz lepe, a  
nesrečne domovine. 
     S tem je korespondenca zaključena. 
     

In kaj je rekel Rim? Vatikan je drugič poslal svojega apostolskega 
delegata v Gorico, tokrat škofa kapucina msgr. Luko Passeta, čigar naloga naj bi 
bila, kakor so domnevali naši ljudje, da preišče vse krivice, ki jih trpijo katoliški 
Slovenci na Primorskem. Nekoliko mesecev je bil Sedejev gost v nadškofijskem 
dvorcu. Baje z namenom, da se osebno prepriča o položaju, je obiskoval 
duhovnike in ljudi v mestu in po deželi. Še bolj pa je obiskoval fašistične 
oblastnike, ki so ga sprejemali kot osebo svojega zaupanja in ga verjetno 
prepričevali, da »trdoglavega prelata« pripravi k odstopu, češ da je to prvi pogoj 
za mirno sožitje na Goriškem. Upravičena je bila torej domneva, da je bila prava 
misija škofa Passeta, da nadškofa Sedeja prepriča, da sam prosi za upokojitev. 
Sedej se je temu upiral in delegatu pojasnil, da je po uspeli operaciji zdrav in 
sposoben za opravljanje svoje službe. Zato tudi ni želel, da dobi koadjutorja. Ko 
pa je delegat izjavil, da je to želja sv. očeta, je Sedej popustil, čeravno 
iznenaden; te želje ni mogel spraviti v sklad s čestitko sv. očeta ob priliki 
svojega jubileja (3. marca 1931). Odločil se je, da želji sv. očeta ugodi, toda 
samo pod pogojem, da bo za njegovega naslednika postavljen mož, ki bo enako 
pravičen in naklonjen kakor Italijanom tako tudi Slovencem in ki bo znal jezik 
ljudstva. Škof Luka Passeto je ta pogoj sprejel in kakor je Sedej svojim 
prijateljem povedal, dobesedno v italijanščini izjavil: »Nessuno sarà successore 
che non sappia lo sloveno a perfezione, in nome del Santo Padre Le garantisco 
che il successore sarà un uomo giusto«. Ko so nekateri prijatelji Sedeja 
opozorili, da rimska kurija ne bo držala obljube, ki je dana v imenu samega sv. 
očeta, je on to opozorilo energično zavrnil. 
     Za našega starega vladiko je bilo postopanje škofa Passeta izredno težko 
duševno mučenje. Saj se on upokojitvi ni upiral iz kake osebne ambicije ali 
častihlepnosti, temveč zato, ker se je zavedal, da lahko samo kot škof, torej kot 
oseba avtoritete, svojemu ubogemu ljudstvu pomaga in ga ščiti. 
     Demisija škofa Sedeja je izzvala razne komentarje. Nekateri komentatorji so 
domnevali, da je sam Mussolini zahtevaj odstop nadškofa Sedeja pri pogajanjih 
z Vatikanom dne 4. septembra 1931, ko je prišlo do spora glede tolmačenja 
odredb konkordata o uporabi jezika (lingua d'insegnamento) in je sledila 
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Sedejeva demisija, kakor hitro je bil sporazum dosežen. Časovna sovpadnost! 
     Fašisti in njihovo časopisje je triumfiralo, saj je bila s Sedejevo demisijo 
zanje odstranjena zadnja ovira za izvajanje raznarodovalne politike. 
     Pri naših ljudeh v Italiji in v Jugoslaviji je nastala prava prepadenost, žalost 
in bojazen. Demisijo je komentiralo evropsko časopisje. 
     Opozarjamo na članek v zagrebški »Istri« z dne 10. oktobra 1931 pod 
naslovom »Zašto je gorički nadbiskup Sedej odstupio?«, v katerem je ožigosano 
žrtvovanje Sedeja fašizmu. Beograjska »Politika« komentira takole: »Ustupak, 
koji je Vatikan učinio, fašističkom i italijanskom režimu, donio mu je očigledno 
izvesne koristi, ali historijska če ostati istina, da su ove koristi bile stečene na 
štetu malog, slabog i proganjanog naroda, koji je imao po svim principima 
čovječanstva i krščanstva pravo da bude energično zaštičen, a ni pošto ne i ni 
pod kojm uslovom žrtvovan svojim progoniteljima.« 
     Bojazen naših ljudi je bila upravičena. Po Sedejevi demisiji je rimska kurija 
za administratorja goriške nadškofije postavila msgr. Giovannija Sirottija, na 
splošno znanega slovofoba iz Kopra. Čeprav kot administrator ni imel nobene 
pravice za izvajanje reforme v cerkvenem življenju te province, je iz temelja 
spremenil obstoječi administrativni sistem. Takoj je začel s popolno 
italijanizacijo. Najprej je v nadškofijskem dvorcu odpovedal službo vsem 
slovenskim uslužbencem in namestil same Italijane. V malem semenišču je 
odpravil slovenski jezik. Dijakom je bilo prepovedano med seboj govoriti 
slovensko. Profesorjem, ki so predavali slovensko, je bila služba odpovedana. 
Ostali slovenski duhovniki so bili zamenjani z italijanskimi. 
     Msgr. Sirotti je pohitel tudi z italijanizacijo konvikta »Alojzijevišče«, ki so 
ga že l. 1891 ustanovili in vodili slovenski duhovniki. Na njegov predlog je bil 
postavljen vladni komisar, ki je odpustil vse slovenske nameščence in 
podravnatelja Slovenca. Celo slovenske usmiljenke so morale proč. Vse službe 
so prevzeli Italijani. V zavodu je bilo prepovedano petje slovenskih cerkvenih 
pesmi pri službi božji, prepovedane so bile slovenske molitve in odpravljene 
slovenske pridige. Medsebojni pogovori v slovenskem jeziku so bili s kaznijo 
prepovedani. 
     Ko se je msgr. Sirotti naselil v nadškofijskem dvorcu, se je nadškof Sedej 
umaknil s svojim zvestim služabnikom v zadnji dve sobi in moral gledati in 
trpeti vse to početje. Gotovo je zvedel še to, da je ravno takrat prefekt goriške 
policije Modesti zakrivil okrutno dejanje nad duhovnikom Bogomilom 
Nemcem, ki so ga bili ovadili, da je v cerkvi v Komnu pridigal slovensko; zato 
so ga aretirali in ga v zaporu tako strašno pretepali, da je dne 22. novembra 1931 
v bolnici umrl. 
     Preveč se je tega nakopičilo in vseh teh strašnih udarcev tudi heroj Sedej ni 
mogel prenesti. Obolel je in začel hirati. Zadnje dni pred smrtjo mu je duhovnik 
prebiral premišljevanje o poslednji sodbi in bolnik je od časa do časa vzdihnil: 
»Hudo bo, hudo bo, o Gospod!« »Koliko huje bo za tiste, ki bodo pred Bogom 
dajali odgovor za škodo, ki so jo trpele duše tisoč in tisoč vernikov na 
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Primorskem in pri nas zaradi dogodkov v tihi nadškofijski palači v Gorici.« 
Tako je zapisal »Slovenec«, dne 28. novembra 1932. 
     Zadnje dni pred smrtjo je Sedej, zvesti sin rimskokatoliške cerkve, sinovsko 
vdan sv. očetu, goreč in pobožen duhovnik, zaman čakal pomoči in pravice za 
svoj narod. Pričakovane pomoči ni bilo in on je bridko razočaran dne 28. 
novembra 1931 izdihnil svojo plemenito dušo. V mestu in po deželi se je kmalu 
razširil glas o njegovi smrti. Ljudje so govorili: »Od žalosti mu je nehalo srce 
biti, ubili so ga.« Niso ga fizično ubili, pač pa duševno, saj je njegov osebni 
zdravnik dr. Morpurgo izjavil, da so prav njegove duševne bolečine povzročile 
smrt. 
     Umrl je kot revež. Premoženja ni nobenega zapustil, pač pa veliko dediščino 
dobrih del. Njegov nečak Ciril Sedej, župnik v Števerjanu, ki je kot executor 
testamenti urejeval njegovo revno zapuščino, je na primer našel več škatel samih 
poštnih odrezkov, iz katerih je bilo razvidno, da je pošiljal denarno pomoč 
revnim duhovnikom, revnim dijakom, raznim revežem in v razne druge 
dobrodelne namene. 
     Njegova smrt je izzvala zanimanje celotnega evropskega tiska. Ne samo 
jugoslovansko in italijansko časopisje, marveč tudi nemško, francosko, 
češkoslovaško, švicarsko in drugo časopisje je komentiralo njegovo smrt in 
pisalo o njegovi osebi, vzrokih njegove tragedije, o italijanskem fašizmu in 
Vatikanu. 
     Vsi slovenski dnevniki brez razlike na stranko in politiko, ki so jo zastopali, 
so izšli črno obrobljeni, z nekrologi na prvi strani. Ravno tako so prinesli 
nekrologe vsi večji dnevniki na Hrvaškem in v Srbiji. Beograjska »Politika« z 
dne 3. decembra 1931 pa je zapisala mogočne in nepozabne besede, ki 
sintetizirajo misel in prepričanje celotnega našega naroda: 
     »Nadbiskup dr. Sedej umro je kao mučenik jedne velike ideje, u njemu je 
zasijala u veličanstvenem sjaju još jedanput slava našega plemena.« 
     (Kakor je znano, sta dnevnik »Politika«, ki še danes izhaja, v začetku tega 
stoletja ustanovila Slovenca Vladislav in Darko Ribnikar in ga do l. 1955 
urejevala Slobodan in Vladislav Ribnikar.) 
     Podpisani avtor sem bil v Zagrebu brzojavno obveščen o stričevi smrti. Pri 
meni se je zglasil časnikar, Istran Ante Rojnić, kateremu sem potrdil vest o 
smrti, ki se je bila raznesla že tudi po Zagrebu. Njemu sem dal potrebne podatke 
o stricu, njegovo fotografijo in fotografije Cerkna in rojstne hiše. Napisal je 
ganljiv nekrolog v »Jutarnjem listu«, v ilustriranem časopisu »Svijet« pa je 
objavil zanimiv članek s fotografijami. 
     Pogreba v Gorici sem se osebno udeležil, toda preden sem šel na pot, sem kot 
»izvidnico« poslal svojo ženo, da ugotovi, če je »zrak čist« in da me ne bi morda 
zaprli, ker sem kot emigrant bil pri Italijanih na črni listi. Šele ko sem od nje 
prejel brzojav, da lahko pridem, sem se z vlakom prek Ljubjane in Bohinja 
odpeljal v Italijo. Ko sem prišel v Podbrdo, sem v vagonu za seboj opazil nekega 
človeka v civilu, za katerega sem takoj uganil, da bo moj »angel varuh«. In res, 
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spremljal me je v Gorico in tudi pri pogrebnih svečanostih sem ga večkrat opazil 
zraven sebe. 
     Pogrebne svečanosti so se začele dne 1. decembra 1931 zgodaj zjutraj. Ko so 
krsto prinesli iz nadškofijske kapele, je na Travniku že čakala ogromna množica 
ljudstva, glava pri glavi. Vsa Gorica je bila zavita v črno, vse trgovine zaprte, 
vse je mirovalo. Goriški meščani, med katerimi je pokojnik preživel večji del 
svojega življenja, so mu, ne glede na narodnost, hoteli zadnjikrat izkazati 
spoštovanje in čast. Ljudstvo je žalovalo in molilo, nekatere žene Italijanke so 
celo polagale roko na krsto in vzklikale: »un santo«. Za krsto smo šli: pok. mati 
v sredi, ob njeni strani brat Ciril in podpisani, za nami sorodniki, Cerkljani in 
ostala ogromna množica. Krsto so pripeljali skozi Raštel v stolnico, kjer so se po 
pontifikalni črni maši začeli pogrebni obredi, katerih so se udeležili 4 sufragani, 
med njimi msgr. Sirotti. Po končanih oficijah je k nam pristopil neki gospod, ki 
se je predstavil kot češkoslovaški konzul oziroma ambasador, ki je v svojem in v 
imenu svoje vlade bratu Cirilu in meni izrazil sožalje. Čehoslovaki so se torej 
spomnili pokojnika tudi ob njegovi smrti. 
     Iz stolnice se je pogrebna povorka razvila po goriških ulicah, Corsu, Via 
Scuole, zopet na Travnik, Gosposko ulico, čez Koren na Katerinijev trg. 
     Tu se je končal uradni - italijanski del pogreba, kajti tu so nas zapustili vsi 
predstavniki političnih, fašističnih in vojaških oblasti ter večji del italijanskega 
prebivalstva. 
     Tu se je začel slovenski del pogreba po solkanski cesti skozi Solkan do 
Prevala. Tu so krsto vzeli iz voza in jo na ramenih nosili na Sv. Goro. Fantje in 
možje so med seboj tekmovali v nošnji, vsak je hotel vsaj malo podstaviti svoje 
rame pod dragoceno breme, ki so ga nosili k zadnjemu počitku. Prostorna 
svetogorska bazilika je bila polna. Tu so slovenski duhovniki zopet blagoslovili 
in opeli pokojnika, množica pa je glasno vzdihovala, molila in žalovala. Ko so s 
kora zadoneli glasovi slovenskih žalostink, ni bilo očesa, ki se ne bi orosilo. 
     Mračilo se je že, ko so truplo položili v začasni grob na pokopališču. Pozneje 
so truplo prenesli v baziliko in ga položili v grobnico za glavnim oltarjem. Na 
nagrobni plošči je napis v latinščini, ki se preveden v slovenščino glasi: »Tukaj 
počiva nevredni in ponižni sluga dr. Frančišek Borgia Sedej, nadškof goriški in 
metropolit ilirski, proseč za pobožno molitev«. Tudi po smrti je hotel biti 
ponižen in skromen. 
     Smrt in pogreb pok. nadškofa Sedeja je dramatsko in pretresljivo opisal prof. 
Filip Terčelj v svoji pesmi-trilogiji »Zadnji ilirski metropolit«. 
     Hrvat fra Auguštin Čičić je spesnil pomembno in preroško pesem-nekrolog 
»Uz odar nadbiskupa Sedeja«. Obstoji še tretja pesem-nekrolog anonimnega 
pesnika Hrvata: »Istarskom mučeniku nadbiskupu Sedeju«. 

*
     Po smrti nadškofa Sedeja se je raznorodovalna politika nadaljevala še z večjo 
vnemo. Italijanizacijo konviktov »Alojzijevišča« in malega semenišča je msgr. 
Sirotti izvajal že po smrti svojega prednika. 
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     Na vrsto je prišlo centralno semenišče - bogoslovje. V tem zavodu je prišlo 
do spora med slovenskimi in italijanskkni bogoslovci, ki so bili filofašisti. Ker 
so v Centralnem semenišču študirali tudi bogoslovci iz tržaško-koprske škofije, 
je sam škof Fogar poiskusil pomiritev. Čeravno njegov govor ni bil namenjen 
javnosti, so ga filofašistični bogoslovci v celoti posredovali fašisitičnemu tisku. 
Posledica je bila, da je dne 28. maja 1934 policija vdrla v zavod, aretirala 
vicedirektorja Rutarja in prof. Mušico, ki so ju pozneje pregnali za pet let v 
južno Italijo. Ostali profesorji so dobili opomin od komisije za internacije in so 
jih postavili pod policijsko nadzorstvo. Čeravno je bil ukrep policije v očitnem 
nasprotju z odredbami lateranske pogodbe in konkordata, msgr. Sirotti ni 
protestiral, kaj šele da bi tak postopek obsodil. 
     V mesecu juliju 1934 so slovenski duhovniki prejeli od policije v Gorici 
okrožnico, s katero se prepoveduje uporaba neitalijanskega jezika v cerkvi: l. 
cerkvene fiunkcije, proslave, procesije in verske svečanosti se dovolijo samo 
pod pogojem, če se vse himne pojejo v italijanskem ali latinskem jeziku; 2. 
prepovedano je razvitje cerkvenih zastav, bander in drugih cerkveno-društvenih 
zastav z napisi, ki niso latinski ali italijanski. Tudi te kršitve msgr. Sirotti ni 
obsodil, nasprotno, v diecizanskemu službenem listu je okrožnico potrdil in 
pozval duhovnike, da slovenske napise odstranijo. Tako je slovenska molitev in 
pesem pri procesijah umolknila. 
     Zoper italijanizacijo v cerkvah in denacionalizacijo našega življa na 
Primorskem in v Istri so protestirali ne samo naši narodni duhovniki v svojih 
memorandumih na Vatikan, marveč tudi druge mednarodne organizacije. 
     Po razpadu Avstro-Ogrske je bilo Italiji priključenih tudi okoli 400.000 
Nemcev na Tirolskem, ki so poleg Slovencev in Hrvatov imeli svoje 
predstavnike v Organizaciji evropskih narodnih manjšin. 
     Leta 1932 je kongres evropskih narodnih manjšin, na katerem sta sodelovala 
tudi predstavnika naših manjšin dr. Josip Wilfan in dr. Engelbert Besednjak, 
sprejel resolucijo, v kateri med drugim beremo: »Italija vodi sistematsko in 
brezobzirno borbo zoper dva katoliška naroda, ki sta globoko religiozna, zvesta 
cerkvi in vdana Sv. Stolici. Ta dva naroda sta morala doživeti, da sta ostala brez 
zaščite svoje lastne cerkve in da predstavniki cerkve celo sodelujejo v kršenju 
njenih pravic in denacionalizaciji«, itd. 
     Leta 1933 so na velikem evharističnem kongresu na Dunaju papeževemu 
legatu La Fontainu vročili memorandum, ki opozarja na žalostno usodo 
slovenske, hrvaške in nemške manjšine v Italiji. Ta žalostna usoda ne samo, da 
onemogoča mirno življenje med italijanskim, nemškim in jugoslovanskima 
narodoma v Srednji Evropi, ampak predstavlja tudi rano na telesu katoliške 
cerkve. Zatiranje nemškega in jugoslovanskega prebivalstva v Italiji je brez 
primera po svoji brezobzirnosti v zgodovini evropskih narodov. 
     Leta 1935 so na XI. evharističnem kongresu v Ljubljani papeževemu legatu, 
kardinalu Avguštinu Hlondu, primasu Poljske, vročili obširen memorandum, ki 
na 80 straneh našteva stare in nove krivice, ki so jih pretrpeli in doživljali 
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slovenski in hrvaški katoličani v Italiji od fašistov, ki so jim pri tem pomagale 
cerkvene oblasti. 
     Vsi ti memorandumi niso imeli vidnega uspeha. 
     Dne 27. julija 1934 je Vatikan odstavil apostolskega administratorja msgr. 
Sirottija in za goriškega nadškofa imenoval msgr. Carla Margottija, do tedaj 
apostolskega legata v Turčiji in Grčiji. Tudi on je, vsaj od začetka, nadaljeval 
politiko svojega prednika. Njegovega delovanja ne bomo opisovali, ker ne sodi 
v okvir tega življenjepisa, pač pa lahko pribijemo, da tudi on ni bil mož, 
kakršnega si je pok. nadškof Sedej v svoji pogojni abdikaciji želel za svojega 
naslednika. 

*
     Prvo obletnico smrti pok. nadškofa Sedeja so obhajali po vseh večjih mestih 
Jugoslavije. V Ljubljani, Mariboru, Zagrebu, Beogradu itd. je okoli 30 
emigrantskih društev imelo spominsko sv. mašo, komemoracijo in predavanja o 
pokojniku. Večji dnevniki so o njem prinesli ustrezne članke. V »Ponedeljskem 
Slovencu« je bila ob tej priliki, dne 28. septembra 1932, objavljena pesem 
našega Tolminca, prof. dr. Ivana Preglja, ki se glasi: 

    Umrl si - naš knez! 
    Da smrtni ukaz je iz nebes, 
    obup naš kriči, kriči 
    v mrtvaške dni... 
    Krik živih mrličev iz naših teles: 
    In iščejo Pastirja - ovce razkropljene 
    In iščejo Rešnika - duše utopljene, 
    ko se pod nami zrušil je slovenski jez: 
    Umrl si naš knez! 
    Imeli smo kneze, imeli smo vladike 
    Slovenci imamo na zemlji svetnike! 

     V Zagrebu so emigranti iz Slovenije in Istre imeli sv. mašo zadušnico v 
cerkvi sv. Marka. V prostorih emigrantskega društva »Istra« so imeli 
komemoracijo, pri kateri je imel avtor predavanje in orisal življenjsko pot 
pokojnika. V Jutarnjem listu z dne 5. decembra 1932 je izšel članek pod 
naslovom: »Zanimljivo predavanje dra Josipa Sedeja o pokojnom nadbiskupu«, 
v katerem A. Rojnić opozarja: »Podaci o nadbiskupu Sedeju, interesantni detalji, 
koje je predavač iznio, prošireni mogli bi zacijelo poslužiti za jednu temeljitu 
obradu, biografiju o nadbiskupu Sedeju.« 
     Petletnico smrti pok. nadškofa Sedeja so spet, zlasti Primorci, s svečanimi 
komemoracijami obhajali po vsej Jugoslaviji. 
     Največja in najsvečanejša je bila proslava v Stični na Dolenjskem. V nedeljo, 
dne 29. novembra 1936 je bil ob ogromni udeležbi okoliškega kmečkega 
prebivalstva, primorskih emigrantov, mladine in odličnih predstavnikov, ki jih je 

36



poln vlak pripeljal iz Ljubljane, pokojniku odkrit spomenik v stiški cerkvi ob 
glavnem oltarju na levi strani z naslednjim napisom: »Knezu in nadškofu, 
goriškemu metropolitu dr. Fr. B. Sedeju, v vojnih letih 1915-1918 s svojim 
osrednjim semeniščem gostu stiškega samostana«. Spomenik, ki ga je postavilo 
društvo »Sedejeva družina« iz Ljubljane, je izdelal naš rojak akademski kipar 
Boris Kalin. 
     Službo božjo je ob številni asistenci imel nadškof dr. Jeglič. Na koru je pel 
moški akademski pevski zbor pod taktirko rojaka Simonitija. Primorska dekleta 
in fantje so po odkritju pred spomenik postavili posodo s prstjo s Sv. Gore in 
šopek goriških nageljnov ter odmolili očenaš. 
     Slavnostni govor je imel pisatelj Finžgar in v njem opisal usodo slovenskega 
naroda, katerega je zgodovinski razvoj tako neusmiljeno razklal; orisal je 
pomembno delo nadškofa Sedeja v obrambi slovenskih pravic na Goriškem. Del 
njegovega govora je bil v »Ponedeljskem Slovencu« z dne 30. novembra 1936 
cenzuriran in brisan. Nato je bila v samostanski dvorani slavnostna akademija 
pod vodstvom predsednika Sedejeve družine dr. Iva Česnika. V prelepem 
govoru je očrtal življenje pokojnika, njegovo borbo za božje in naravne pravice 
ljudstva in zaključil s prošnjo: »Izprosi, iskreno ljubljeni vladika, po Mariji pri 
Bogu našemu narodu ob Adriji in Soči srečnejše dni.« 
     Sledila je trilogija prof. Filipa Terčelja »Metropolit umira«, ki jo je recitiral 
akademik A. Roger, in je na občinstvo napravila globok vtis. Iz Zagreba sta 
prišla operna pevca Jože Gostič in Marjan Rus, ki sta najprej vsak posebej, 
potem pa v duetu zapela nekoliko cerkvenih pesmi. V spremstvu avtorja je iz 
Zagreba prišel tudi dr. Anton Primožič; ganljivo je bilo gledati 82-letnega 
starčka, kako je s solzami v očeh spremljal spominsko slavnost svojega zvestega 
prijatelja. Omeniti je še, da je v Jadranskem koledarju za leta 1937 izšla pesem 
O. Černigoja, ki se glasi: 
     
MANOM KNEZOŠKOFA SEDEJA 
    »Zdaj nam je dvakratno GORA SVETA 
    odkar si našel v njeni prsti mir 
    in penavih pritlikavcev prepir 
    Te ne doseže več, ne njih kletve. 
    Zdaj, mrtev, dvakratni si nam vladika; 
    prej samo živih duš si vodil rod, 
    od naših živih in vseh mrtvih čet 
    prejel zdaj žezlo si in čast vodnika. 
    O, ni je večje sile od oblasti, 
    se živim dušam mrtvi je vladar. 
    Kaj more njemu svinec, naša ost? 
    v obrambo trdno tujčeve napasti, 
    trdnjav nevidnih naših boš zidar«. 
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     Prišla je druga svetovna vojna in spomin na našega velikega pokojnika je 
tako rekoč zamrl. Po vojni pa je spet oživel. 
     L. 1954 je Ciril-Metodijsko društvo katoliških duhovnikov za Slovensko 
Primorje na obnovljeni rojstni hiši v Cerknem postavilo spominsko ploščo z 
napisom: V tej hiši se je dne 10. oktobra 1854 rodil dr. Frančišek B. Sedej, 
nadškof goriški in metropolit ilirski, neustrašen borec za pravice slovenskega 
naroda - žrtev fašizma. 
     Razen spomenika v Stični so že prej postavili spomenik v cerkvi sv. Ane v 
Cerknem, delo akademskega kiparja Franceta Goršeta, lansko leto pa spomenik 
v foyerju župnišča v Cerknem, delo akademskega kiparja B. Kermavnerja. 
     Malo je znano, da je občina mesta Split v Dalmaciji njemu v spomin 
poimenovala eno izmed lepih ulic tega mesta. Najbrž bo to edina ulica (ali trg) v 
Jugoslaviji, ki je imenovana po našem nadškofu Sedeju. 
     Zaključimo z željo, da našemu velikemu mučeniku ne le iz kamna, marveč 
po njegovem zgledu v naših značajih postavimo živ spomenik z obljubo, da bo v 
naših srcih, iz roda v rod, spomin na njega večno živel. 
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