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Osnovni cilj je valorizirati doprinos katoličkih svećenika na političkom, kulturnom i 
obrazovnom području u Hrvatskoj druge polovice 19. i prve polovice 20. stoljeća. O većini 
svećenika, na koje će se istraživanje referirati, nema kompletnih, sustavno obrađenih biografija, a 
pogotovo je uočen problem nedostatka kolektivne biografije svećenika kao relevantnih političkih i 
društvenih čimbenika 19. i 20. stoljeća. Temeljni doprinos je otkrivanje novih spoznaja o 
svećenicima aktivno uključenim u politički, kulturni i znanstveni život Hrvatske proučavanog 
razdoblja, a time i valoriziranje doprinosa Katoličke crkve na svim navedenim područjima, kao i na 
stvaranje moderne hrvatske nacije, čime će se afirmirati nacionalna kultura.  

Budući da je tema Crkva i politika široka, u prvoj fazi istraživanja naglasak će biti na 
odnosima Crkve i države u 19. stoljeću na hrvatskom teritoriju jer se tada događa emancipacija 
države od Crkve, a intencija je utvrditi do koje se to mjere događa u hrvatskim zemljama te koje 
reperkusije ovo odvajanje donosi u smislu političke angažiranosti klera. Usporedno s time će se 
istraživati odnos politike i Crkve kroz teološku prizmu. Naime, vezu (bilo ona pozitivna ili 
negativna) između Crkve i politike možemo promatrati na više razina: na razini službenog 
učiteljstva Crkve (njihovim odgovorima, uputama i intervencijama putem izjava, nota i enciklika); 
na razini teološkog promišljanja koje znanstvenim diskursom povezuje službenu razinu i onu 
praktičnu, koja predstavlja treću, konkretnu razinu, a koju možemo iščitati iz djelovanja povijesnih 
osoba unutar Crkve prema politici i obrnuto. 

Kada govorimo o politici u Hrvatskoj u 19. stoljeću de facto jedina politička institucija koja 
je donekle djelovala samostalno bio je sabor. Stoga se nastavak našega istraživanja temelji na 
vezama Crkve i politike kroz istraživanje zastupnika Hrvatskog sabora koji su bili svećenici. 
Svećenici su kroz službu zastupnika aktivno participirali u politici, a zahvaljujući saborskom radu 
možemo više doznati o njihovu djelovanju na području obrazovanja, kulture ili gospodarstva. Ne 
nalazimo u hrvatskoj historiografiji cjelovitu monografiju ili rad posvećen svećenicima kao 
zasebnoj skupini u saboru. U istraživanju će se koristiti komparativno-kompilacijske metode, 
komparativne, deskriptivne, interpretacijske i sintetičke, te kritičko-analitičke i kritičko-sintetičke 
metode. 

Imajući u vidu činjenicu da su katolički svećenici bili iznimno involvirani u javni život, a 
njihova je djelatnost, osim istaknutijih pojedinaca, do sada slabo istražena, što onemogućuje 
cjelovito vrednovanje stvarne uloge, ali i doprinosa svećenika političkoj, kulturnoj i društvenoj 
zbilji navedenog razdoblja, istraživanje držimo opravdanim. Stoga je očekivani doprinos  stvaranje 
cjelovite slike o djelatnosti klera u navedenom razdoblju, a na različitim područjima, i valoriziranje 
njihova rada te upotpunjavanje dosadašnjih spoznaja o hrvatskoj parlamentarnoj i društvenoj 
povijesti kao i sagledavanje veza Crkve i države, odnosno politike na i danas vrlo aktualnom 
području obrazovanja.  
 

Ključne riječi  
crkvena povijest, teologija, parlamentarna povijest, 19. i 20. stoljeće, povijest obrazovanja, katolički 
svećenici 
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