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Uvod
Iz oglejske cerkvene skupnosti so v letih po koncu preganjanj izšli avtorji in duhovni
voditelji, ki Oglej postavljajo na zemljevid (naj)večjih patrističnih žarišč pozne antike.
Glede na zagon in število avtorjev, ki so zasijali v desetletjih po koncu preganjanj, lahko
domnevamo, da je bila krščanska skupnost v Ogleju izjemno močna in dejavna že prej
in se ni pojavila iz nič. Na začetku naloge bomo tako najprej predstavili položaj Ogleja
znotraj Rimskega cesarstva.
Rimsko cesarstvo je po obdobju blagostanja v tretjem stoletju doživljalo ekonomske in
duhovne težave, imelo je krizo vodenja in organizacije države. Cesarstvo so iz severa in
vzhoda vse bolj ogrožali razni barbarski narodi, ki so preko meja vdirali v imperij. Pri
obrambi Apeninskega polotoka pri vdorih z vzhoda, je pomembno vlogo igralo mesto
Oglej, ki je bilo dobro utrjeno ter gospodarsko, kulturno in duhovno središče regije.
Oglej je ležal na križišču poti med Rimom in vzhodnimi provincami. Mesto, ki je bilo v
drugem stoletju pred Kristusom ustanovljeno z namenom obrambe in širjenja rimske
moči ter duha proti vzhodu, je v prvih stoletjih po Kristusu izgubilo svoj vojaški pomen,
postalo pa je središče trgovske in kulturne dejavnosti.
V rimskem obdobju je bil Oglej med desetimi najpomembnejšimi mesti cesarstva,
imenovan celo drugi Rim. Nekajkrat se je zgodilo, da so si ga za svoje domovanje
izbrali najpomembnejši ljudje rimskega imperija. V mestu je bival Julij Cezar, pozneje
se je v njem zadrževal tudi cesar Avgust. Mesto je imelo raznoliko prebivalstveno
sestavo, saj je ob domačinih v njem prebivalo veliko ljudi, ki so prihajali z Vzhoda.
Krščanstvo se je na začetku širilo najprej v večja mesta in urbana središča, v katerih se
je izoblikovala krščanska skupnost pod vodstvom škofa. Ker je bil Oglej pomembno
mesto, ki je ležalo praktično na obrobju osrednjega dela Rimskega imperija, bi lahko
sklepali, da je krščansko oznanilo v mesto prišlo zgodaj. O tem, kdaj se je evangelij
razširil v Oglej in v kolikšni meri, ni točnih podatkov. Na osnovi različnih virov, ki jih
bomo predstavili, in legend pa lahko sklepamo, da je bilo to razmeroma zgodaj. Že prvi
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papež italskega izvora sredi drugega stoletja Pij I. je prihajal iz Ogleja, iz tega mesta je
bil doma tudi njegov brat Hermas, avtor Pastirja.
Legende govorijo o tem, da bi naj oglejsko cerkev ustanovil apostol Marko. Čeprav je
bivanje apostola Marka v Ogleju malo verjetno, a ga ne moremo povsem izključiti, pa je
dejstvo, da je bila krščanska skupnost pred četrtim stoletjem v Ogleju še kako živa. O
tem ob legendah pričajo tudi številna poročila o mučencih.
Na oglejsko cerkveno skupnost sta na začetku vplivala predvsem Rim in Aleksandrija.
Če je vpliv prvega spričo bližine in pomena logičen, pa so razlogi za navezavo oglejske
na aleksandrijsko cerkveno skupnostjo toliko bolj zanimivi. Žal ne obstajajo sočasni
viri, ki bi odkrili tančico skrivnosti o razlogih za to povezavo, vendar se da vpliv
Aleksandrije spoznati v delovanju oglejske cerkvene skupnosti v četrtem stoletju.
Čaščenje Marije, ki je bilo na Vzhodu že precej razširjeno, na zahodu pa še ne, je le eno
od teh znamenj (Bratož 1986, 87).
Po začetku verske svobode je Oglej zasijal v izjemni luči. Oglejska krščanska skupnost
je v četrtem stoletju praktično eksplodirala. V mestu so začeli delovati ljudje, ki so bili
pomembni ne le za oglejsko skupnost, ampak tudi za širšo vesoljno Cerkev. Oglej je
postal eden od branikov pravovernosti v boju z arijansko herezijo. Iz mesta se je začela
obsežna misijonska dejavnost, ki je obsegala predvsem dežele na vzhodu, torej tudi
območje današnje Slovenije. V Ogleju se začne kmalu po koncu preganjanj, pod
vodstvom prvega škofa Teodorja, gradnja veličastne bazilike, ki so jo pozneje še
dograjevali.
Skupina, ki se je oblikovala v mestu je bila izjemno duhovno močna. S takšnimi
voditelji, misleci in duhovnimi ljudmi bi se z veseljem ponašalo tudi

kakšno od

starejših in pomembnejših krščanskih središč. Oglej je svetu dal avtorje kot sta škofa
Kromacij in Fortunacijan, z oglejsko skupnostjo pa lahko povežemo tudi Hieronima in
Rufina.
Sveti Kromacij Oglejski je bil pravi vodja oglejske krščanske skupnosti na prelomu iz
četrtega v peto stoletje. Bogastvo njegovega dela razkrivajo ohranjene pridige, ki kažejo
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na kakšen način je kot škof vzgajal, predstavljajo bogato teološko izobrazbo in misel, ki
je bila pomembna za celotno vesoljno cerkev. O njegovem pomenu priča tudi dejstvo,
da se je nanj za pomoč obrnil Janez Krizostom, ko je bil v nemilosti cesarja, Hieronim
pa ga je označil kot najbolj izobraženega med škofi.
Delo njegovega predhodnika na škofovskem sedežu, Fortunacijana, ki je bil sicer
severnoafriškega rodu, se bo v prihodnjih letih šele razkrilo. Njegovo delo Vodilo
evangelijev je bilo namreč odkrito šele pred štirimi leti in že prvi vpogledi v komentar
kažejo, da je Fortunacijan vplival na številna dela krščanskega zahoda.
Odnos med Hieronimom in Rufinom je bil poseben. Nekdanja prijatelja iz oglejskih
časov sta pozneje pri vprašanju Origena pristala na nasprotnih bregovih. Njun spor je
neuspešno poskusil umiriti tudi škof Kromacij.
Po vrhuncu duhovnega razvoja v četrtem stoletju je oglejska cerkvena skupnost sredi
petega stoletja ob napadu Hunov doživela šok, ki je pomenil konec antičnega Ogleja.
Posledično se je tudi duhovna misel, ki jo je Oglej dal svetu v določeni meri izgubila. S
tem delom bomo luči, ki je sijala iz Ogleja, vsaj narahlo odprli vrata.
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1. Oglej
Krščanstvo se je na začetku iz Svete dežele širilo predvsem v urbana središča Rimskega
imperija. V tem oziru najprej predvsem izstopata Antiohija v Siriji in Aleksandrija v
Egiptu, že v dobi cesarja Klavdija (41 – 54 po Kr.) pa se je krščanstvo razširilo že tudi v
Rim in nato v druga večja mesta cesarstva (Bratož 2007, 423-424).
V vsakem mestu se je praviloma oblikovala ena skupnost, ki jo je vodil škof. Ureditev
krščanskih skupnosti se je oblikovala v skladu z ureditvijo mest v rimskem cesarstvu.
Nekako je veljalo, da večje kot je bilo mesto in čim večjo vlogo je imelo v rimskem
cesarstvu, tem pomembnejša in večja je bila krščanska skupnost v njem (423-424).
Iz navedenega razloga želimo najprej predstaviti razvoj in veljavo Ogleja znotraj rimske
države in upravnega aparata, mesta, ki za katerega se je uveljavilo ime drugi Rim
(Maver 2003, 57).
Za rimsko Aquileio bomo v tem delu uporabljali slovensko ime Oglej.

1.1 Od vojaškega tabora do mesta
Mesto Oglej se je iz kraja, ki je bil zasnovan kot vojaški tabor, razmeroma hitro razvilo
v glavno mesto severovzhodnega dela Rimskega cesarstva. K temu dejstvu so največ
prispevali naravni dejavniki, saj je mimo Ogleja vodila glavna cestna povezava med
Rimom in vzhodnimi provincami, kar je pomenilo lepo osnovo za poznejši trgovinski
razcvet mesta.
Posledično se je v mesto naseljevalo vse več prebivalcev, njegova značilnost pa je bila
precej mešana narodnostno sestava.
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1.1.1 Ustanovitev mesta
Na področje severovzhodne Italije so v začetku drugega stoletja pred Kristusom prodrli
Kelti, verjetno pleme Tavriskov. Rimljani so jih leta 183 pr. Kr. premagali in tam želeli
ohraniti prisotnost. Povod za ustanovitev Ogleja je bilo tako utrjevanje položaja rimske
države na severnem delu apeninskega polotoka, mesto pa je predstavljalo tudi povezavo
s severnim Jadranom, Vzhodnimi Alpami in prehod v Podonavje ter na Balkan. Na
podlagi senatovega sklepa je bilo tako leta 181 pr. Kr. ustanovljeno mesto Oglej (Bratož
2007, 88 – 89).
V prvem naselitvenem valu naj bi prišlo najprej 3000 ljudi, ki so bili večinoma
upokojeni vojaki in njihove družine. Mesto je hitro pridobivalo na številu prebivalcev in
kmalu preseglo število 20.000 ljudi (Aquileia romana 2015).
Oglej je v prvem obdobju rasel večinoma kot vojaška postojanka, šele pozneje se je
razvil v pomembno trgovsko središče. Da je bilo mesto ustanovljeno kot vojaška
postojanka se je v prvem obdobju poznalo tudi v arhitekturni zasnovi mesta, ki je bilo
narejeno v obliki vojaškega tabora (Aquileia romana 2015).
Le tri leta po ustanovitvi mesta so Rimljani iz Ogleja že začeli osvajati prostor proti
vzhodu. Najprej je bila na vrsti vojna proti Histrom (Bratož 2007, 89).
Po vojni s Histri, je v drugem stoletju iz Ogleja krenila vojaška akcija še proti Japodom,
Tavriskom in Karnom (117 - 118).
1.1.2 Ugodna lega
Mesto so Rimljani kmalu povezali s cestnimi povezavami. Cestne povezave v tistem
času so bile izjemno pomembne zaradi vojaških pa tudi političnih in strateških razlogov.
Leta 148 pr. Kr. se je začela gradnja ceste via Postumia. Približno 15 let pozneje so
začeli graditi Via Annia, ki je povezala Hatrio (sodobna Adria) s Pataviumom (Padovo),
Julio Concordio (Concordia Saggitaria, kjer je prečkala cesto Postumia) in nazadnje še
Oglej (Aquileia romana 2015).
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K dobrim cestnim povezavam je potrebno za Oglej poudariti še, da je bilo tudi
pristaniško mesto. Na bregovih reke Nadiže je bilo pomembno pristanišče, preko
katerega so tovorili glavne trgovske produkte steklo, železo, jantar in tudi vino
(Aquileia romana 2015).
Mesto se je do konca drugega stoletja pred Kristusom iz vojaške utrdbe že razvilo v
pomembno trgovsko središče, kmalu pa je začelo pridobivati tudi na politični veljavi.

1.2 Drugi Rim
1.2.1 Oglej in Julij Cezar
Omenjeno področje je za njegov vzpon na vrh rimske države uporabil Julij Cezar, ki je
bil od leta 59 pr. Kr. prokonzul obeh Galij in Ilirika. Provinca Ilirik se je raztezala na
obsežnem ozemlju vzdolž vzhodne jadranske obale. Julij Cezar se je pozimi, ko so bile
vojaške operacije v Galiji prekinjene, vračal v Oglej, kjer je skupaj s svojimi legijami
prezimil. Oglej se tako ponovno pokaže kot strateško izjemno pomembno mesto za
rimsko državo. Julij Cezar je bil namreč skupaj s Krasom in Pompejem v tem obdobju
član triumvirata in znotraj tega kolektivnega organa celo najmočnejši. Cezar je v tem
obdobju iz Ogleja urejal pomembne državna opravila, kar pomeni, da je bil Oglej takrat
eno od središč rimske države (Bratož 2007, 154).
Julij Cezar je na začetku državljanske vojne leta 49 pr. Kr. podelil vsem prebivalcem
Cisalpinske Galije (Oglej je takrat spadal pod to provinco) rimsko državljanstvo (155)
in jih tako izenačil s prebivalci osrednjega dela Rimskega cesarstva.
Da so bili takrat vseeno težki in nevarni časi tudi za Oglej, priča dejstvo, da je bilo
mesto še v času pred Kristusom že tudi napadeno. Leta 52 pr. Kr. je namreč to območje
ogrozilo ljudstvo Japodov, ki je oplenilo Tergeste (Trst) in celo napadlo Oglej (155 –
156).
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Nemirni časi so za Oglej predstavljali tudi novo priložnost. Praktično vsa rimska mesta,
ki so nastala na ozemlju današnje Slovenije, so se zaradi različnih nevarnosti naslonila
nanj tako v gospodarskem in prometnem kot v političnem in obrambnem smislu (156).
1.2.2 Glavno mesto desete regije
V času cesarstva se je pod cesarjem Avgustom (27 pr. Kr. – 14 po. Kr.) upravna in
ozemeljska ureditev rimske države spremenila. Ta ureditev je bila potem v veljavi še
nadaljnjih 300 let. V tem času je Italija štela okrog 7 milijonov prebivalcev. Avgust je
ozemlje razdelil na 11 upravnih območij. Oglej je postal središče desete regije, ki je
zajemala ozemlje Benečije in Istre (Venetia et Histria), poleg tega pa še ozemlje
današnje osrednje Slovenije z Emono (Bratož 2007, 196).
Iz obdobja vladavine cesarja Avgusta se je Ogleju zgodil zanimiv dogodek. Judeja je
bila v času rojstva Jezusa Kristusa razmeroma majhna in nepomembna, vendar zaradi
veznega člena med Egiptom in Sirijo ter zaradi svoje bogate kulturne tradicije zelo
pomembna država. V času zadnjega pomembnega vladarja Heroda Velikega (37 – 4 pr.
Kr.) je država precej napredovala. Herod je bil v dobrih odnosih z Rimom in celo osebni
prijatelj cesarja Avgusta. Avgust in Herod sta se leta 12 pr. Kr. srečala v Ogleju, kjer se
je zaradi upora Panoncev zadrževal cesar. Po Herodovi smrti je nastopilo v Judeji
kaotično obdobje notranjih nasledstvenih spopadov. Rimljani so te razmere izkoristili in
Judejo leta 6 po Kr. preoblikovali v provinco. Judovska vera je takrat s strani rimske
države dobila položaj tolerirane manjšine (203).
1.2.3 Trgovsko in kulturno središče
Po naslednji vojni na področju vzhodno od Ogleja, v panonsko–dalmatinskem uporu v
9. st. po Kr. je Oglej začel izgubljati vojaški pomen, saj se je zaradi širitve cesarstva
zunanji branik prestavil v Siscio (Sisek na Hrvaškem). Čeprav je Oglej izgubil vojaško
vlogo, pa je ostal pomembno gospodarsko in kulturno središče regije (Aquileia romana
2015).
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Oglej imel v tem času upravo nad obširnim območjem današnje Slovenije. Njegov vpliv
se je razprostiral proti vzhodu vse do območja ljubljanske kotline z Navportom
(Vrhnika). V oglejsko upravno področje sta spadali tudi Vipavska in Soška dolina ter
severni iz zahodni del Krasa (Bratož 2007, 219).
Za močan vpliv, ki ga je pridobil Oglej na tem področjem, se lahko mesto zahvali dobro
razviti prometni infrastrukturi. Že v prvih desetletjih po nastanku je bilo mesto dobro
povezano s preostalim delom Rimskega imperija. V 200 letih so se razmere drastično
spremenile, saj so Rimljani osvojili nova ozemlja proti vzhodu, posledično so na novo
organizirali tudi povezave med mesti (222 – 223).
Stara povezava, ki je vodila iz Ogleja in Tergesta (Trst) do Okre (Razdrto) in od tam do
Navporta, je šla večinoma po kopnem. Od Navporta naprej pa se je promet v glavnem
nadaljeval po rečnih poteh. Z dograditvijo rimskega cestnega omrežja se je pomen starih
kopensko–vodnih povezav zmanjšal. Iz Ogleja je bila organizirana cestna povezava v
podonavske province. Avgustejska cesta je šla preko Vipavske doline čez Hrušico do
Emone (Ljubljane), pozneje do Celeje (Celja), Petovione (Ptuja) in od tam do novih
urbanih središč v podonavskih provincah. Omenjena cesta je bila po pomenu ena od
najpomembnejših cest v državi (222 – 223). Omenjeno cestno povezavo na tem mestu
omenjamo, ker so bile dobro prometne povezave ključnega pomena za blagovno
izmenjavo in pozneje širjenje različnih duhovnih dobrin.
1.2.4 Kuga v Ogleju
Rimsko cesarstvo je med leti 165 in 189 po Kr. prizadela kuga, s katero so se okužili
rimski vojaki v partskih vojnah. V 20 letih je bolezen dodobra zdesetkala število
prebivalcev cesarstva. Kuga je leta 167 po Kr. dosegla Rim, kmalu zatem pa tudi rimsko
vojsko (in prebivalstvo) na področju Ogleja in se od tam razširila na obmejne province.
Po ocenah je kuga v večjih mestih in vojaških taborih pomorila do 15 odstotkov
prebivalstva, drugje pa do 10 odstotkov (Bratož 2007, 281).
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Rimska država, ki je tedaj merila 3.340.000 kvadratnih kilometrov, je imela okrog 60
milijonov prebivalcev, pričakovanja življenjska doba pa je za oba spola znašala manj
kot 30 let (344 – 345).
V koliki meri se je kuga iz Ogleja razširila tudi v njegovo okolico, je težko ugotoviti.
Dejstvo je, da se je v tem času na tem področju zmanjšalo število prebivalstva, del
regije je bil že itak slabo naseljen. Navedeni razlog je predstavljal dodatno priložnost,
da so se na to območje začeli naseljevati ljudje z Vzhoda (288). V ta kontekst lahko ob
– močni trgovinski dejavnosti Ogleja – damo številčno močno prisotnost vzhodnih
prebivalcev v Ogleju, kar je imelo za razvoj Ogleja kot pozneje krčanskega verskega
središča velik pomen.
1.2.5 Tesni stiki z vzhodnim delom cesarstva
Strateška lega severnojadranskega prostora se odraža tudi v stalnih trgovskih stikih z
vzhodnim delom cesarstva. Od 3. stoletja naprej je na tem področju, še posebej v centru,
torej Ogleju in okolici, večje število ljudi z grškega jezikovnega področja, predvsem iz
gospodarsko najbolje razvitih delov vzhodnega dela: Sirije, nekoliko manj je Judov, še
manj pa Maloazijcev in Egipčanov (Bratož 1988, 492).
Oglej in njegovo vplivno območje sta v času sredine tretjega stoletja ponovno doživljala
hude preizkušnje. Številni boji za oblast in vpadi različnih barbarskih ljudstev so temu
področju prinesli nazadovanje. V tem času se kot močna postojanka omenja edino Oglej
(Bratož 2007, 336). Dodatno je rimsko državo sredi tretjega stoletja še enkrat prizadela
kuga, za Oglej pa se v poročilu o mučeništvu sv. Hilarija in Tacijana omenja celo potres
(Bratož 2007, 338).

1.2.6 Suženjski trg v Ogleju
V Ogleju je v času prodiranja rimske vojske na današnje slovensko ozemlje obstajal
glavni suženjski trg za to območje, sužnje pa so večinoma uvažali iz Norika, Panonije in
zahodnega Balkana (Bratož 2007, 371). Sužnjev v Ogleju niso le preprodajali, ampak so
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morali v mestu in okolici opravljati tudi določena dela. Tako se omenja suženjsko mletje
oliv in delo v tekstilnih delavnicah (354 in 359).
Suženjskega porekla so bili tudi pomembni možje iz zgodnjega krščanskega obdobja.
Med velikimi imeni zgodnje krščanske književnosti je bil suženjskega porekla Hermas
(sredina 2. stoletja), ki je izhajal iz Ogleja. Hermas je bil brat papeža Pija I. (142 – 155),
to pomeni, da je moral biti suženjskega porekla tudi ta papež, ki je bil v celotni antični
dobi edini papež severnoitalskega izvora (436).
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2. Verski položaj v Ogleju in na njegovem vplivnem območju
Prebivalstvo Ogleja in njegovega vplivnega območja je v prvih stoletjih po Kristusu v
glavnem pripadalo večinski tradicionalni rimski religiji, še posebej je bilo prisotno
čaščenje vrhovnega božanstva Jupitra (Bratož 2007, 340).

2.1 Rimski bogovi in kult Mitra
Rimski religiji so pripadali nosilci državnega aparata, zelo verjetno pa je bila rimska
religija razširjena tudi med širšim prebivalstvom. Kot smo omenili zgoraj, se je zaradi
zmanjšanja števila prebivalstva in različnih drugih vzrokov na tem območju začelo
naseljevati vse več ljudi iz Vzhoda. Posledica novih naselitev je bila tudi to, da so ti
ljudje s sabo prinesli svoja verovanja (Bratož 2007, 340).
Mitrov kult je bil predvsem prisoten na področju današnjega Ptuja. Sicer pa verska
sestava vplivnega oglejskega področja ni bila enotna. Na področju Emone so bila še
vedno močno prisotna lokalna verovanja. Emona je ohranila poganske strukture vse do
poznega 4. stoletja. Povsem drugače je bilo v Ogleju, kjer je ohranjenih okrog 500
posvetnih napisov v čast različnim rimskim, lokalnim in vzhodnim bogovom in
božanstvom. V tretjem stoletju je bil med lokalnimi božanstvi najbolj priljubljen Belen,
ki je bil po izvoru keltsko božanstvo, a so ga povezovali z Apolonom. Skoraj vsi napisi
so bili najdeni v samem mestu Ogleju, njihovo število pa celo presega število posvetitev
Jupitru, vrhovnemu rimskemu božanstvu. Zadnji napis v čast Apolona Belena sta v
Ogleju posvetila Dioklecijan in Maksimiljan, kar priča o velikem ugledu Belenovega
svetišča v Ogleju ob koncu 3. stoletja (Bratož 2014, 48).
Ob največjem lokalnem božanstvu so v 2. in še tudi v 3. stoletju v Ogleju obstajali tudi
kulti vzhodnih božanstev. Med njimi je bil pomemben kult Izide, katerega častilci so bili
predvsem osvobojenci in trgovci, ki so bili povezani z Vzhodom. Prisoten je bil tudi
kult Velike matere (Cybele). Mitrov kult je bil sprva najbolj razširjen med sužnji in
nameščenci v carinski upravi ter v drugih državnih službah, v 3. stoletju pa je prevladal
v vojaških strukturah (48 – 49).
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2.2 Oglejska in ptujska krščanska skupnost
Širjenje krščanstva v drugem in tretjem stoletju na področju oglejske cerkve so
omogočili različni dejavniki. Na prvem mestu je zagotovo osnovna misijonska
dejavnost prve Cerkve. Sprememba etnične sestave in s tem tudi verske sestave
prebivalstva v Ogleju pa predstavlja še dodaten dejavnik, ki je razrahljal zemljo za
sadove evangelija. Pod Markom Avrelijem je v imperiju pustošila kuga, ki je dodobra
zdesetkala prebivalstvo. Do obdobja Dioklecijana se je na področju Ogleja in vzhodno
od njega začelo povečevati prebivalstvo, ki je bilo grškega in nasploh vzhodnega izvora
(Bratož 1986, 137).
Med novimi prebivalci tega področja je posebej potrebno omeniti judovsko diasporo, ki
jo zasledimo v Ogleju, Saloni in tudi še več drugih mestih na severnojadranskem in
panonskem področju. To prebivalstvo je bilo po statusu predvsem trgovsko in
rokodelsko. Med Judi je bila skupina tistih, ki so že sprejeli krščanstvo. Elementi
judovskega krščanstva so zanesljivi v Ogleju, zelo verjetni pa tudi na Ptuju (138).
S krščanstvom so se zgodaj seznanili tudi vojaki. Tu prideta v poštev predvsem dve
dejstvi. Prvo dejstvo je udeležba domačih panonskih legij v dogajanjih na vzhodu, drug
element pa je prisotnost kristjanov v vojaških enotah, ki so prihajale z vzhoda, torej iz
že deloma pokristjanjenega okolja (139).
Od Galienovega edikta leta 260 do časa Dioklecijanovih preganjanj v začetku 4. stoletja
je krščanstvo »uživalo« relativen mir. Kristjanom je bilo dopuščeno zbiranje k
bogoslužju, povrnjeni so jim bili zaplenjeni molitveni prostori in pokopališča. Na
področju, kjer je svoj vpliv razširjal Oglej, je bila v tem času za razvoj zgodnjega
krščanstva najbolj pomembna rimska Petoviona (Ptuj). Širjenje krščanstva na tem
področju ni povzročalo verskih sporov (Bratož 2014, 52).
V dobo vojaških cesarjev pade delo škofa in mučenca sv. Viktorina Ptujskega (250 –
303). Viktorin je bil človek goreče vere in temeljite izobrazbe, ki je zajemala domala
vso dotedanjo grško in latinsko krščansko književnost. S svojim delom je v dobršni
meri zaznamoval razvoj krščanstva v 4. stoletju (Bratož 2007, 338 – 340).
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Ta prostor je bil v tem času v intenzivnih stikih s praktično vsemi žarišči krščanstva. To
je povzročilo, da to področje ni moglo mimo sporov glede verskih resnic. O tem priča
oglejska veroizpoved, ki ima protiheretične dodatke, veliko pa izvemo tudi pri Viktorinu
Ptujskem. Iz teh spisov je razvidno, da so kristjani vedeli za nevarnosti marcionizma,
patripasijanstva, gnosticizma, ebionizma, manihejstva, montanizma. V tretjem stoletju
lahko celo ugotavljamo obstoj patripasijanstva, gnosticizma in manihejstva v Ogleju ter
gnosticizem, marcionizem in patripasijanstvo na Ptuju (Bratož 1986, 143).
O pri tem, da se je evangelij zgodaj razširil po Balkanskem polotoku navzgor govorita
tudi dva svetopisemska odlomka.
Apostol Pavel piše, da je razširil evangelij vse do Ilirika, v deželo, ki takrat blagovesti
še ni poznala. »Ne bom se namreč drznil navajati kaj takega, česar bi ne bil za
poslušnost poganov po meni izvršil Kristus, z besedo in dejanjem, z močjo znamenj in
čudežev, z močjo Svetega Duha, tako da sem evangelij o Kristusu razširil od Jeruzalema
in naokoli tja do Ilirika«. (Rim 15,18-19)
Drugi svetopisemski vir, ki omenja širjenje krščanstva na Balkanski polotok je drugo
pismo Timoteju (4,10), ki med drugim pravi, da je Tit odšel oznanjat evangelij v
Dalmacijo. O navzočnosti prvih krščanskih misijonarjev na tleh Dalmacije poročajo tudi
cerkveni očetje (Bratož 1986, 34).
Ob cerkvenih virih kristjane na vplivnem področju Ogleja omenjajo tudi drugi viri.
Najpomembnejši v tem oziru je zapis o vojni cesarja Marka Avrelija, ki jo je bil ob reki
Donavi v letu 172. Zmago so pripisali kristjanom v vrstah rimske vojske, ki so se na
pomoč obrnili na Boga. To je sploh prvi zapis o kristjanih v rimski vojski (36).
Krščanstvo se je v prvih obdobjih najprej širilo v velika mesta in potem iz njih v
njihovo okolico. V tem oziru so na tem področju pomembna predvsem tri mesta, ki so
postala žarišča: Oglej na zahodu, Sirmij (dašanja Sremska Mitrovica) na vzhodu in
Salona (danes Solin) na jugu (38). Z ozirom na pomen in bližino je bil med njimi za
naše področje najpomembnejši Oglej.
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Večji del današnjega slovenskega prostora je predstavljal politično in gospodarsko
vplivno območje Ogleja praktično vse od njegovega nastanka v 2. st. pr. Kr. Ni se
čuditi, da je tako širjenje evangelija na ozemlje današnje Slovenije v prvi vrsti potekalo
prav iz Ogleja.

2.3 Legendi o začetkih krščanstva v Ogleju
O zelo zgodnjem prihodu evangelija v Oglej pričata predvsem dve legendi, ki opisujeta,
na kakšen način naj bi krščanstvo prišlo v Oglej in njegovo bližnjo okolico.
Čeprav je v legendah, ki so poznejšega nastanka, veliko dodanega, pa se da iz njih
velikokrat izluščiti neko zgodovinsko jedro, ki vsaj nakazuje dogajanje v zgodnejših
časih. Legendi sta pomembni, ker kažeta, na kakšne način so pozneje gledali na svoje
začetke.
Vsi legendarni dodatki k legendam so imeli svoj smisel v času, ko so nastali. Danes se
številni hranijo samo s televizijsko domišljijo. Takšne vrste domišljija pa res ogroža
resnično, duhovno življenje (Rupnik 2002, 59-60). Zato je potrebno v legendah videti
duhovno in miselno plat časa, v katerem so nastale, iz njih pa izluščiti predhodno
resnico, ki jo vsebujejo.
2.3.1 Legenda o svetem Mohorju in Fortunatu
Čaščenje Mohorja in Fortunata je v slovenskem prostoru prisotno že skoraj tisočletje.
Njuna priljubljenost se je na ozemlju današnje Slovenije razširila v devetem stoletju, ko
se je iz Ogleja sem začel širiti Kristusov evangelij (Bratož 1992, 43). O njuni
priljubljenosti veliko pove podatek, da sta bila sv. Mohor in Fortunat 500 let celo
zavetnika ljubljanske škofije (od leta 1461 do 1961), zdaj sta še vedno druga zavetnika.
Po sv. Mohorju je poimenovana tudi Mohorjeva družba, ki je v slovenskem prostoru
širila duhovno in bralno kulturo (Sveta Mohor in Fortunat b.l.).
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Legenda o sv. Mohorju in Fortunatu ima velik pomen za ugotavljanje začetkov
krščanstva v Ogleju, saj govori o samih začetkih, ko bi se naj v tem mestu prvič
oblikovala krščanska skupnost pod vodstvom škofa.
Legenda o mučeništvu sv. Mohorja in Fortunata je ohranjena v dveh vsebinsko malo,
oblikovno in jezikovno pa precej različnih variantah, ob tem se daljša varianta deli še na
dve veji. Zapisi legende so nastajali od 11. do 15. stoletja. Krajša varianta temelji na
zapisu, ki ga hranijo v Namurju v Belgiji in izhaja iz 12. stoletja. Daljša, vendar
jezikovno manj izdelana varianta je poznana po rokopisu iz kraja San Daniele del Friuli
iz obdobja med 11. in 13. stoletjem, po rokopisu švedske kraljice iz 13. stoletja in po
rokopisu iz samostana sv. Maksimiljana v Trierju iz približno istega časa. Ta varianta je
poznana iz treh rokopisov: eden se nahaja v Münchnu, drugi na Dunaju, tretji pa v
Ljubljani. Zadnja dva rokopisa izhajata iz Stiškega samostana. Prvi iz 12. stoletja, drugi
pa iz 15. stoletja (43).
Vsebinsko lahko legendo, ki jo sestavlja 22 poglavij, razdelimo na dva dela: v prvem
delu je govor o apostolatu evangelista Marka v Ogleju (poglavje 1 – 3), v drugem delu
pa je govor o delu in mučeništvu prvega oglejskega škofa sv. Mohorja (poglavje 4 – 22).
Po tej legendi naj bi bil začetnik krščanstva v Ogleju prav evangelist Marko, saj legenda
piše o tem, da ga je z namenom širiti evangelij v Oglej iz Rima poslal apostol Peter.
Marko naj bi v Ogleju več let uspešno oznanjal evangelij, nato pa se je vrnil v Rim.
Pred tem je za svojega naslednika po izboru pokristjanjenega ljudstva določil mladega
Mohorja, ki ga je potem v Rimu za škofa »province Italije« imenoval sv. Peter. Po
vrnitvi v Oglej je sv. Mohor organiziral skupnost, imenoval diakone in levite ter jih
poslal v Trst in še druga mesta (43).
Oba stiška in münchenski rokopis se v uvodnem delu razlikujeta od zgornje variante, saj
opisujejo, da sta se v Neronovem času apostola Peter in Pavel v Rimu prepirala s
čarodejem Simonom o Kristusovem nauku (naslonitev na apokrifno delo Acta Petri et
Pauli 37–39). Oba apostola sta po tem dogodku pretrpela mučeniško smrt. Ko so to
slišali apostoli, so v Rim poslali apostola Marka, ki je nato iz Rima začel širiti
krščanstvo še po drugih italijanskih mestih. Prišel je tudi v Oglej, ki ga ta legenda
imenuje prvo med mesti Italije. Ko se je želel vrniti v Rim, ga je krščanska skupnost

15

prosila, da imenuje naslednika. Za svojega naslednika je tako imenoval Mohorja. V
nadaljevanju se obe verziji vsebinsko ne razlikujeta (43).
Legenda naprej govori o delovanju sv. Mohorja v Ogleju. Iz Rima naj bi po nalogu
Neronovega nečaka Agripa prišel cesarski namestnik Sevast. Poganski svečeniki so bili
v strahu, ker se je krščanstvo v Ogleju zelo razširilo in so sami izgubljali moč.
Svečeniki so zato sv. Mohorja zatožili Sevastu in ta je odredil aretacijo škofa. V ječi je
sv. Mohor spreobrnil ječarja Pontijana in preko njega znova širil krščanstvo v mestu.
Mohor je iz ječe tudi ozdravil sina nekega Gregorja in nato oba z očetom spreobrnil. Sv.
Mohor je za svojega namestnika v tem času določil Fortunata. Razumljivo, da so
svečeniki še enkrat posredovali pri cesarskem namestniku. Sevast je vrgel v ječo še
Fortunata. Ker sta bila oba ključna akterja mlade oglejske krščanske skupnosti v ječi, se
je tja zgrinjalo številno verno ljudstvo. Znova so posredovali svečeniki in cesarski
namestnik je ukazal oba obglaviti. Rabelj je to storil ponoči 12. julija, njuni trupli pa so
kristjani potem odnesli in pokopali izven mestnega obzidja (44).
Legenda vsebuje veliko »legendarnih« sestavin, nekatera mesta pa vseeno kažejo na
antični čas in bi lahko kazala na antično podlago zapisa. Gre za zapise o imenu mučenca
in za strokovne izraze za nosilce upravne in sodne oblasti (44).
Legendo o sv. Mohorju prvi omenja šele Pavel Diakon v 8. stoletju, zapis pa se pojavi
nato okrog leta 800 še v himni v čast svetemu Marku, ki jo je napisal oglejski patriarh
Pavlin. Evangelist Marko se omenja tudi v aktih sinode v Mantovi leta 827. Velik
odmev je doživela tudi v drugih dokumentih. Med njimi je vrsta diplom karolinških
vladarjev oglejski Cerkvi v devetem stoletju, legenda o oglejskih devicah, kronike
oglejskih patriarhov (44).
Legenda je v danes poznani obliki obstajala v karolinški dobi. Iz obdobja pred zgoraj
navedenimi omembami pa ni nobenih podatkov. Njeno idejno jedro bi glede na
»političen« pomen, ki ga ima legenda, lahko datirali v šesto stoletje, v čas tako
imenovanega oglejskega razkola (po letu 557), ko si je oglejska cerkev prilastila naziv
patriarhata. Ta naziv so lahko imele le škofije z apostolskim izvorom. V zvezi s tem
obstaja pismo papeža Pelagija, ki ga je leta 559 poslal bizantinskemu namestniku v
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Italiji, patriciju Janezu. V njem piše, da si Oglej s potvorjeni trditvami želi prilastiti
naslov patriarhata, verjetno je papež pri tem mislil na trditev, da je v Ogleju oznanjeval
evangelij sv. Marko (44).
Je pa vseeno zanimivo, da Klemen Aleksandrijski, Evzebij, Hieronim, Efrem in Gregor
Nazianški pišejo o Markovem odhodu v Italijo in da naj bi v Rimu napisal evangelij
(45).
Glede evangelista Marka, ki bi naj bival v Ogleju in bil začetnik krščanske skupnosti v
tem mestu, ne obstajajo nobeni sočasni pisni ali drugačni dokazi. Nekoliko drugače je s
sv. Mohorjem. Obstajata dva seznama oglejskih cerkvenih voditeljev. Zanimiv je zapis o
sv. Mohorju in Fortunatu v Hieronimijanskem martirologiju, ki je nastal v letih 431 –
450, saj je tam sv. Mohor naveden na drugem mestu za učencem Fortunatom. To
dokazuje, da je bilo v tem času čaščenje Fortunata tudi precej razširjeno. Pomembnejše
pa je dejstvo, da ta martirologij ponovno omenja sv. Mohorja kot začetnika oglejske
Cerkve (45).
Povsem drugačno gledanje na sv. Mohorja se je uveljavilo med slovenskimi, hrvaškimi,
avstrijskimi, nemškimi in deloma tudi francoskimi zgodovinarji. Omenjeni zgodovinarji
so mnenja, da se je čaščenje sv. Mohorja na to območje preneslo iz vzhodnih, panonskih
področij. Iz teh območij so namreč od 4. stoletja naprej bežali ljudje pred vdori
barbarskih ljudstev. Po njihovem mnenju naj bi tako na to področje v letih 409/410 v
Oglej prispele relikvije zgornjemezijskih mučencev in na tej osnovi naj bi potem nastala
legenda. Šlo naj bi za Hermogenesa, lektorja iz Singiduna (danes Beograd), ki je bil
usmrčen v Sirmiju (Sremska Mitrovica) leta 304 (45).
Trditvi obeh imata kar nekaj šibkih točk. »Italijanska« legenda ima težavo, da se sv.
Mohor v Ogleju ne omenja pred 5. stoletjem v nobenem sočasnem viru. Po drugi strani
pa imajo tudi tisti, ki izvor sv. Mohorja in Fortunata postavljajo v Panonijo, pri tem kar
nekaj težav z dokazovanjem te svoje trditve. Že enostavna pretvorba imena iz
Hermogenes v Hermagoras je vprašljiva. Hkrati imajo ti med drugim težave pri pisnih
virih, saj ne obstaja nobeden pisni vir, ki bi omenjal, da so v Oglej prinesli relikvije
omenjenih mučencev. Nesmiselno se tudi zdi, da bi Oglej, ki je bil v tem času veliko
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mesto s svojimi svetniki, ki so jih častili, čez noč sprejel nove svetnike, ki so bili na to
področje prineseni od drugod, in jih začel častiti namesto svojih (46).
Glede na zgoraj navedena dejstva se izlušči najverjetnejša rešitev, da je bil sv. Mohor
res prvi oglejski škof, ki pa ni bil mučenec iz Neronove dobe. Življenje in mučeniško
smrt sv. Mohorja tako postavljamo v čas konca 2. ali začetek 3. stoletja (46). Glede na
to dejstvo, da je imel Oglej takrat škofa, je morala biti oglejska cerkvena skupnost
najpozneje v času na prelomu iz drugega v tretje stoletje že zelo živahna.
Odmev legende o svetem Marku kot ustanovitelju oglejske Cerkve in sv. Mohorju in
Fortunatu je bil v poznejših časih velik. V Benetkah, ki so preko Gradeža postale
posreden dedič Ogleja, so uspeli pridobiti relikvije svetega Marka, ki so jih prenesli iz
Aleksandrije, ki so jo zavzeli muslimani. Čaščenje sv. Marka se v Benetkah tako
nadaljuje vse do današnji dni.
2.3.2 Legenda o oglejskih devicah
Ob legendi o sv. Mohorju je legenda o oglejskih devicah edina, ki poskuša pojasniti
začetke krščanstva v Ogleju. Gre za štiri mučenke Evfemijo, Dorotejo, Teklo in Erazmo.
Po tej legendi naj bi bil v času vlade cesarja Nerona v Ogleju vodja rimskega aparata
Sevast. V mestu sta živela dva premožna brata Valencij in Valentinijan. Prvi je bil
pogan, drugega pa je v krščansko vero spreobrnil sv. Mohor (Bratož 1986, 69).
Valencij je imel hčeri Evfemijo in Dorotejo, Valentinijan pa Teklo in Erazmo.
Valentinijan je vse štiri na skrivaj vodil k sv. Mohorju in vse štiri so postale kristjanke.
Ko so se pojavili prvi snubci, ju brata nista želela oddati. Po izdaji sužnja so bila vsa
štiri dekleta aretirana. Sevast je dal vsa štiri dekleta strahovito mučiti. Prvi dan jih je dal
bičati, nato so jih obesili za noge, nato tolkli s kladivom po glavi. Drugi dan so jih
privezali na mučilno napravo, žgali s plamenicami in odrezali prsi. Tretji dan so jih gole
vodili po mestu in na koncu so jih obglavili. (69).
Da je bila njihova usoda še hujša, je kazen na stolpu nad reko Nadižo izvršil Valencij
(oče in stric) ter njihova trupla vrgel v reko. Po tem dogodku je potres stresel stolp,
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strela pa ga je zažgala tako, da so Valencij in njegovi pomočniki umrli v ognju. Dva
angela sta na obrežje reke pripeljala posmrtne ostanke devic, tam sta jih prevzela sv.
Mohor in Valentinijan ter jih na domu slednjega slovesno pokopala. Za datum
mučeniške smrti legenda navaja 3. september (Bratož 1986, 69). Po poznejših zapisih
naj bi prezbiter Geminijan leta 568 relikvije iz opustošenega mesta Ogleja prenesel v
Gradež, potem pa se je za njimi izgubila sled (72-73).
Legenda o oglejskih devicah je zagotovo poznejšega nastanka kot legenda o sv.
Mohorju, saj ga omenja kot škofa v mestu Oglej. Je pa presenetljivo, da se ne omenja
diakon Fortunat. Glede na vsebino in sestavo je legenda o oglejskih devicah zelo
podobna legendi o sveti Barbari (devištvo, zavrnitev snubcev, sadistično mučenje,
nasprotje med starši in otroki, vloga stolpa …) in je verjetno napisana pod njenim
vplivom (70).
Pomembnost Ogleja kot krščanskega središča hoče ta legenda dokazati z datiranjem
mučeništva, saj naj bi bila usmrtitev izvršena sicer po smrti svetega Štefana, vendar še
pred smrtjo Petra in Pavla, torej na samem začetku apostolske dobe. Sama legenda
spada med zgodovinske romane in le malo pove o samem začetku krščanstva v Ogleju.
Legenda se pisno prvič pojavi v oglejski kroniki iz 9. stoletja, ki sega nazaj do sinode v
Mantovi leta 827, torej do obdobja, ko se je izkristalizirala legenda o sv. Mohorju (71).
Čaščenje oglejskih devic je bilo najbolj razširjeno v obdobju oglejske shizme, v drugi
polovici šestega stoletja in je verjetno izgubilo veljavo, ko je bil ta razkol odpravljen.
Če je bilo čaščenje prisotno na sinodi 576, potem je jasno, da je bilo razširjeno tudi po
celem patriarhatu (72).
Če smo v primeru sv. Mohorja zapisali, da ni verjetno, da bi bilo njegovo čaščenje
prineseno od drugod, pa v primeru oglejskih devic lahko trdimo nasprotno. Za čaščenje
Evfemije obstajajo zapisi, da gre za Evfemijo Halkedonsko. Skupaj z njo naj bi v 4.
stoletju v Oglej prinesli tudi relikvije apostolov Andreja, Luka in Janeza. Po vsej
verjetnosti so ustvarjalci legende na osnovi Evfemije Halkedonske napravili eno od
oglejskih devic. Podobno je bilo s preostalimi tremi, saj vemo, da je bilo njihovo
čaščenje prisotno drugod. Doroteja je bila mučenka iz kapadokijske Cezareje, Tekla
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mučenka iz Ikoniona in učenka apostola Pavla, edino ime Erazme je med svetnicami
dokaj neznano (76).
Legendi o sv. Mohorju in oglejskih devicah sta edina vira, ki omenjata začetke
krščanstva v Ogleju. Obe legendi lahko postavimo med dela, ki vsebujejo fantastične in
realne elemente, ozadje pa je zreducirano na minimum. Za Neronovo preganjanje
kristjanov v Rimu obstajajo dokazi, ni pa omemb, da bi se to dogajalo tudi drugje. Obe
legendi sta očitno povzeti po zapisih iz poznejše dobe. Obe čaščenji sta prišli v
Hieronimijanski martirologij, ki je glavni dokument, ki zadeva ti dve legendi. Obe
legendi sta nastali dobrih 400 let po obdobju, ki ga želita prikazati, in to se v obeh
legendah tudi pozna (78).
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3. Izvira oglejske cerkvene skupnosti
Ob zgoraj omenjenih legendah, ki o začetku krščanstva v Ogleju govorita z vidika
mučencev in svetnikov, je o dejanskem stanju prve krščanske skupnosti v Ogleju
povedano bolj malo.
Razmeroma zgodaj, med 4. in 6. stoletjem so nastala dela, ki opisujejo dogajanje na tem
prostoru v prvih stoletjih po Kristusu. Iz njih lahko vidimo, da je bila oglejska Cerkev v
prvem obdobju predvsem pod dvema vplivoma. Na eni strani je bil Rim, deležna pa je
bila tudi vzhodnih vplivov (Bratož 1986, 78). Razlogov za takšen razvoj dogodkov in
vplive iz dveh središč je bilo več. Oglej je bil pomembna strateška točka, ki so jo
ustanovili Rimljani za nadzor in širjenje v vzhodnoalpski prostor. Imel je dobre cestne
in pomorske povezave z obema področjema. Razvil se je v pomembno trgovsko
središče in v mestu je živela razmeroma številna populacija, ki je prišla z vzhoda.
Začetki krščanstva v prvih stoletjih so pomemben pokazatelj duha in okolja, v katerem
so rastli in se razvijali poznejši veliki avtorji. Iz navedenega razloga bomo v naslednjih
poglavjih prestavili katera krščanska središča so vplivala na prvo oglejsko cerkev.
Pomemben vir za spoznavanje duha in razmer v tem prostoru pa je tudi vprašanje
mučencev oziroma razmer, v katerih so morali delovati prvi kristjani v Ogleju. Vse to se
je pozneje poznalo tudi v delih velikih avtorjev krščanske misli, ki so sijali iz Ogleja.

3.1 Rimski vplivi
O rimskem nastanku oglejske Cerkve je prvi v pismu evgubinskemu škofu Decenciju
pisal papež Inocenc I. v 4. stoletju, ki je trdil, da je vse krščanske skupnosti v Italiji
ustanovil sveti Peter oziroma njegovi nasledniki. Ta trditev je seveda povezana z željo
Rima, da pokaže primat nad cerkvenimi skupnostmi na zahodu. V prid rimskemu vplivu
govori še en pomemben vir, Liber pontificalis, ki je bil urejen v času gotske oblasti v
Italiji. Po trditvah omenjenega vira naj bi Petrovi nasledniki vse do Miltiada (311–314)
posvetili kar 275 škofov. Do sredine 3. stoletja je bilo po Italiji ustanovljeno približno
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100 škofij in upravičeno lahko domnevamo, da je bila v prvih stoletjih tako škofija
ustanovljena tudi v Ogleju, saj je bil eno najpomembnejših mest rimskega imperija.
Nekako do te dobe nazaj sežejo tudi seznami oglejskih škofov. Oglejska Cerkev je bila
v tem času organizacijsko povsem podrejena Rimu, ki je posvečeval škofe. Iz povsem
praktičnih razlogov pa se je pozneje uvedla praksa, da sta se med sabo posvečevala
oglejski in milanski škof (Bratož 1986, 78–80).
3.1.1 Pij I. in Hermas
Papež Pij I. in njegov brat ter cerkveni oče Hermas kažeta na to, da so bili odnosi med
Rimom in Oglejem že v prvem obdobju še kako živahni. Po navedbah Liber pontificalis
naj bi bil namreč Pij I. doma iz Ogleja, posledično lahko sklepamo, da je bil iz tega
mesta tudi Hermas. Delo slednjega, Pastir, lahko uvrstimo med najzanimivejše spise
zgodnje krščanske literature, saj je imelo velik odmev v prvih stoletjih, še posebej na
Vzhodu. Oba brata sta veljavo sicer dosegla v Rimu. Pij I. (140–155) velja za
pomembnega cerkvenega zakonodajalca, prvega papeža iz italijanskega prostora. Pij I.
naj bi umrl kot mučenec v dobi cesarja Antonina Pija (Bratož 1986, 80). Mučeništvo
Pija I. ni dokazano, zato ga je krščanska Cerkev z reformo koledarja 1969 umaknila s
seznama mučencev. Omenjeno dejstvo lahko nakazuje, da je bilo v Ogleju takrat
prisotno krščanstvo (81–82).
3.1.2 Hermasov Pastir
Že zgoraj smo omenili, da bi naj bil Pij I. po navedbah Liber pontificalis brat Hermasa.
Temu mnenju se pridružuje tudi Muratorijev kanon. Če je bil Pij I. doma iz Ogleja,
potem lahko sklepamo, in to navajata tudi omenjena vira, da je iz tega področja prihajal
tudi avtor Pastirja. Hermasov Pastir je bil v prvih stoletjih izjemno vplivno delo in so ga
še v začetku 5. stoletja brali v cerkvah. Z vidika nastanka pa delo samo ne daje
oprijemljivih dejstev, ki bi nakazovala izvor tega dela (Bratož 1986, 82).
Hermasov Pastir je zanimiv, ker ima kar nekaj skupnih točk z razmišljanjem, ki je
takrat veljalo v vzhodnoalpskem prostoru, torej na vplivnem področju Ogleja. V njem se
vidi tudi vpliv sodelovanja med krščansko in judovsko skupnostjo, slednja je takrat
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delovala tudi v Ogleju. Rajko Bratož najde zanimive stične točke med Hermasovim
Pastirjem in Viktorinom. Oba pisca sta negativno razpoložena do posvetne države, ki jo
imata za hudičevo tvorbo, obema je skupna točka o Kristusovi poti v podzemlje, oba
pisca kritizirata bogate kristjane (82–83).
Čeprav je delo izvirno napisano v grškem jeziku, pa je v njem veliko latinizmov
oziroma latinskih izrazov. Avtor je bil pod vplivom judovstva, bil pa je tudi dovzeten za
poganski svet, v katerem je živel. Spis je po vsej verjetnosti nastal med letoma 140 in
150, saj se delo še ne ukvarja s poznejšimi gnosticizmom in montanizmom. Podobno
letnico nastanka omenja tudi Muratorijev kanon (Kocijančič, Omerza in Strle 1996, 270
- 271).
Besedilo Hermasovega Pastirja se v grškem izvirniku ni ohranilo, sta se pa ohranila dva
latinska prevoda iz drugega oziroma 4./5. stoletja. Obstaja tudi etiopski prevod, vendar
je ta glede na ohranjene dele izvirnika in obeh latinskih prevodov precej svoboden
(267).
Hermasov Pastir je bil v prvih stoletjih zelo priljubljen in so ga prvi kristjani radi
prebirali. Nekateri cerkveni očetje (Irenej, Tertulijan v prvem obdobju, Klement
Aleksandrijski in Origen) so ga celo prištevali h kanoničnemu Svetemu pismu, čeprav
so se hkrati tudi zavedali, da ima tam negotov status (267).
Pastir vsebuje razodetja, ki sta jih Hermasu posredovala ženska in angel s potezami
pastirja. Sama zgradba dela je v primerjavi z nekaterimi drugimi deli cerkvenih očetov
zelo zapletena. Vsebuje pet videnj, dvanajst zapovedi in deset prilik (268).
Glede na književno vrsto ga lahko uvrščamo blizu apokalipsam oziroma delom, ki
opisujejo razodetja v pripovednem okvirju. S pripovedjo namreč nadnaravno bitje
človeku posreduje razodetje. Je pa delo po drugi strani netipično za literaturo
apokaliptičnega značaja. V njem ne srečamo za apokaliptiko značilnega dramatičnega
misticizma. Ne vidimo niti pretresljivega zla, v katerem je svet, niti vdora Božje
navzočnosti v ta pokvarjen svet. Enako v tem delu ne najdemo dokončnega spopada

23

med dobrim in zlim ter opisa eshatoloških katastrof. Hermas je apokaliptično dramatiko
preobrazil v mirno sosledje alegorij (268-269).

3.2 Aleksandrijski in drugi vplivi
Oglej je bil pomembno trgovsko mesto. To je bil eden od razlogov, da je v mesto prišla
razmeroma številna skupina z vzhodnega dela rimskega imperija, seveda ne samo
trgovci, ampak sčasoma tudi njihovi družinski člani. Oglej je bil po stopnji helenskega
in orientalskega prebivalstva bližji mestom na vzhodu zahodnega dela rimskega
imperija, torej mestom, ki so ležala v bližini grškega sveta (Bratož 1986, 84).
Večina »vzhodnjakov« v Ogleju je izhajala s področja Sirije in Palestine, zato čudi
dejstvo, da je največji vpliv na prvo krščansko skupnost v Ogleju imela aleksandrijska
oziroma egiptovska skupnost. O vplivu aleksandrijske cerkvene skupnosti na Oglej
priča že sama legenda o svetem Mohorju, ki za ustanovitelja krščanske skupnosti v
Ogleju omenja evangelista Marka, ki je že v antiki veljal tudi za ustanovitelja Cerkve v
Aleksandriji (85).
Najmočnejše dejstvo, ki bi znalo nakazovati aleksandrijski izvor oglejske cerkvene
skupnosti najdemo v odlomku pisma udeležencev oglejske sinode leta 381 cesarjem
Gracijanu, Valentinijanu in Teodoziju. V tem pismu so udeleženci zapisali, da naj bi
oglejska Cerkev vedno spoštovala aleksandrijsko in ohranjala nerazdružljivo vez z njo
(86 - 87).
Na močno povezavo z aleksandrijsko Cerkvijo kaže čaščenje Marije, ki je bilo v
Aleksandriji močno prisotno od 2. stoletja dalje. V Ogleju je bilo čaščenje Marije
prisotno najmanj od 4. stoletja in po tem se je oglejska krščanska skupnost razlikovala
od sosednjih italijanskih škofij v Milanu, Raveni in Rimu. Dogmo o Mariji kot božji
porodnici (Theotokos) je razglasil šele efeški koncil leta 431 in takrat se je začelo njeno
čaščenje močneje širiti po celem krščanskem svetu. Kot že omenjeno, je bilo čaščenje
Marije prisotno v Ogleju že prej. Glavne škofijske cerkve v Ogleju so bile namreč
posvečene Mariji (87).
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Cerkveni očetje, ki so izhajali z območja oglejske Cerkve, so Marijo še posebej častil.
Tako je Hieronim leta 383 napisal prvi latinski traktat s področja mariologije (Adversus
Helvidium de perpetua virginitate b. Mariae). Tudi Rufin je v svojem komentarju k
veroizpovedi, ki je nastal leta 404, v polemiki proti Judom in poganom predstavil
Marijo kot večno Devico. Marijino čaščenje je zelo prisotno tudi v Kromacijevih delih
(88).
Na zahodu ni cerkve, ki bi bila posvečena Mariji pred 6. stoletjem, izjemo predstavlja
rimska cerkev, ki jo je v dobi efeškega koncila posvetil papež Sikst III. (sv. Marija
Snežna). Šele pod vplivom Justinijana, ki je sam zelo častil Marijo in jo celo razglasil za
glavno zaščitnico bizantinskega cesarstva, je na mejnih območjih Ogleja nastalo kar
nekaj Marijinih cerkva (Poreč, Pulj, Trst). Delovanje oglejske krščanske skupnosti pred
začetkom verske svobode je zavito v meglo, zato o čaščenju Marije pred koncem
preganjanj ni trdnih dokazov. Lahko pa z gotovostjo zapišemo, da se je Marija močno
častila vse od 4. stoletja naprej, intenzivneje pa v času Justinijana, saj je bil Oglej
močno povezani z zgoraj omenjenimi mesti v Istri in naprej v Dalmaciji (89).
Pomemben vpliv vzhoda se kaže tudi v praznovanju sobote, ki je v Furlaniji ostalo vse
do 17. stoletja. Koncil v Laodikeji je leta 381 prepovedal praznovanje sobote, ker je to
izrazit ostanek judovstva. Praznovanje sobote se je tako v oglejski cerkveni skupnosti
moralo udomačiti prej. Dodaten vpliv Aleksandrije se kaže tudi v liturgiji oglejske
Cerkve v 4. in 5. stoletju. Molitev »sanctus« je v Kromacijevih spisih sploh prvič
izpričana na zahodu, praznik Gospodovega razglašenja so pojmovali kot praznik
Kristusovega krsta (81).
Oglejska krščanska skupnost evangelija ni prejela le iz enega središča, na to še dodatno
kažeta oglejska veroizpoved in Teodoretova bazilika. Domnevamo lahko, da je v prvih
stoletjih prevladoval vpliv iz Aleksandrije, malo manj iz sirskih pokrajin, vse od tretjega
stoletja naprej pa je postal močnejši vpliv zahoda, zlasti Rima in Afrike (103–104).
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4. Preganjanja kristjanov v Ogleju in okolici
Na področju, ki ga je obvladoval Oglej, je bilo v času do verske svobode kar nekaj
preganjanj kristjanov in tudi mučeništev. V luči začetkov krščanstva v Ogleju smo že
zgoraj omenili dve legendi. Sveti Kromacij je o mučeništvu razmeroma veliko govoril
in izdelal pravo teologijo mučencev, zato je prav, da si na kratko pogledamo tudi
preganjanja na področju oglejske cerkvene skupnosti.

4.1 Preganjanje kristjanov v Ogleju
Veliko zapisov o mučeništvu kristjanov pripisuje preganjanja cesarju Numerijanu (283284), ki naj bi kristjane močno preganjal. Numerijan je bil sin Kara, ki so ga za cesarja
oklicali vojaki v Reciji in Noriku, ta pa je za namestnika takoj imenoval svoja sinova
Karina in Numerijana. Kar naj bi po nekih poročilih prihajal celo iz Ogleja. Numerijan
je šel z očetom na vojaški pohod proti Perzijcem. Po smrti očeta in porazu so tudi njega
zarotniško odstranili. Vojska je na njegovo mesto v Nikomediji izvolila Dioklecijana, ki
je takoj obračunal z zarotniki zoper Numerijana (Bratož 1986, 145–147).
Zanesljivo dokazanih mučencev iz Dioklecijanove dobe je bilo v Ogleju sedem ali
osem. Pridige in traktati škofa Kromacija (388 – 408) govorijo o čaščenju mučencev.
Kromacij je na več mestih razvil teologijo mučeništva in opredelil vlogo mučencev za
življenje Cerkve. Kromacij mučence postavlja med najpomembnejše osebnosti
krščanskega življenja. V peti pridigi postavlja mučence skupaj z očaki, preroki in
apostoli, saj pravi, da se dvigajo nad grešniki in neverniki kot se gore dvigajo nad
dolinami. V osmi pridigi dodaja, da je prvak mučencev in njihov pastir sam Kristus,
čigar purpurni plašč simbolizira mučeništvo. V naslednji pridigi nadaljuje, da so
mučenci s svojo smrtjo okrasili Kristusovo Cerkev, saj so namesto odpada izbrali
večnost v Cerkvi. V pridigi pod zaporedno številko 14. je Kromacij zapisal, da je
mučeništvo kot krvavi krst še boljše od krsta z vodo. V 21. pridigi Kromacij pravi, da je
preganjanje res grenka izkušnja, vendar rodi sadove zveličanja. V 28. pridigi pravi, da
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so mučenci tako kot Kristus premagali smrt in si na ta način priborili večno življenje in
nebeško kraljestvo (203 - 204).
Iz poudarka, ki ga je Kromacij dal mučencem torej vidimo, da je bilo čaščenje
mučencev v času okoli leta 400 v Ogleju zelo pomembno.
Preden je krščanstvo dobilo versko svobodo, je preživelo še najhujše preganjanje v
celem cesarstvu. Pod cesarjem Dioklecijanom in njegovimi sovladarji je bilo namreč
veliko preganjanje kristjanov. Preganjanje se je začelo leta 303, se zaostrilo naslednje
leto in je na vzhodu trajalo praktično do leta 313. Malo drugače je bilo v Iliriku, kjer se
je preganjanje končalo s tolerančnim ediktom leta 311. Na zahodu tako dolgotrajnega in
obsežnega preganjanja ni bilo. Bolj zapletene so bile razmere v Italiji, kamor sta spadala
tudi Oglej in Emona (196–199).
Za območje Ogleja je preganjanje kristjanov trajalo približno dve leti, od začetka leta
303 do konca leta 305. Krščanstvo na teh ozemljih ni doživelo hujših udarcev. Po
začetku verske svobode leta 313 je oglejska Cerkev doživela pravi razcvet in se
vključila v življenje širše Cerkve. To dokazuje tudi udeležba škofa Teodorja, graditelja
velikega cerkvenega kompleksa, na koncilu v Arlesu leta 314 (200–201).
4.1.1 Hilarij in Tacijan ter njuni tovariši iz Ogleja
Legenda govori o smrti dveh kristjanov iz Ogleja, Hilarija in Tacijana. Med viri iz
antičnega časa, ki so nastali le dobrih sto let po njuni smrti, omenimo Hieronimijanski
martirologij, ki omenja za 16. in 17. marca ta dva mučenca. Čaščenje mučenca Hilarija
dokazujeta tudi cerkev svetega Hilarija s konca 4. stoletja v Ogleju in mozaični napis iz
Gradeža iz 5. stoletja. Škofa Hilarija smo že omenili zgoraj, kot tistega oglejskega
škofa, ki naj bi izviral iz Panonije. Med mučenci iz tega obdobja se omenjajo še Servul
(Socerb) iz Trsta, German Puljski, Pelagij Emonski in Maksimiljan Celejski (Bratož
1986, 152–188).
Za glavnega preganjalca je bil razglašen – kot omenjeno – cesar Numerijan. Vendar
podrobna analiza delovanja in datumov ugotavlja, da temu ni moglo biti tako. Po vsej
verjetnosti sta se v obtožbi, da je Numerijan postal hud preganjalec kristjanov združili
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dve stvari. Po eni strani izročilo o mučeništvu antiohijskega škofa Babila pod
Numerijanom in izročilo o kristjanom prijazni politiki cesarja Karina na Zahodu (192–
195).
4.1.2 Kancijeva skupina
Čaščenje te skupine mučencev je bilo že v antičnih časih v Ogleju zelo popularno. Gre
za skupino, ki jo sestavljajo Kancij, njegov brat Kancijan, sestra Kancijanila in njihov
učitelj Prot. O teh mučencih se je ohranilo bogato izročilo, ki sega v konec četrtega ali
začetek petega stoletja. To izročilo sestavljajo trije deli: legenda o Kancijih, pridiga
torinskega škofa Maksima in rimska legenda o Anastaziji. Zanimivo je, da sta obe
legendi rimskega izvora, avtor pridige pa je torinski škof (Bratož 1986, 205–206).
Legenda najprej spregovori o življenju in mučeništvu Kancijev. Dva brata in sestro je že
od majhnega vzgajal v krščanstvu učitelj Prot, vsi so bili iz visoke rimske družbe.
Potem ko so osvobodili sužnje in razdelili revežem imetje, so se odpravili v Oglej, kjer
so še imeli zemljiško posest. Šli so pa iz dežja pod kap, saj je bilo v Ogleju še hujše
preganjanje kristjanov kot v Rimu. V Ogleju so ozdravljali številne bolnike (207).
Tedanji oglejski prezes Dulcidij in njegov pomočnik Sisinij sta jim odredila, da morajo
žrtvovati poganskim bogovom. Ker so bili kristjani, tega seveda niso hoteli narediti. Po
nasvetu cesarja Dioklecijana in Maksimijana se je rimska oblast v Ogleju odločila, da
jih bodo obglavili, če ne bodo počastili poganskih bogov. Ko so Kancijevi za to
izvedeli, so se odpravili iz Ogleja na grob mučenca Krizogona, kjer naj bi jih po božjem
razodetju doletela mučeniška smrt. Med vožnjo jih je dohitel Sisinij in ponovno
zahteval, da darujejo poganskim bogovom. Ker tega niso hoteli, jih je dal obglaviti.
Kancijeve in učitelja Prota je pokopal prezbiter Zenus in to poleg mučenca Krizogona.
Za datum mučeniške smrti je naveden 31. maj, 12 milj od Ogleja, v kraju Aquae
Gradatae (207).
Torinski škof Maksim, ki je umrl med letoma 408 in 423, je imel okrog leta 400 pridigo
na spominski dan Kancijev v Ogleju ali na njihovem grobu. Torinski škof v pridigi
povzame glavne dogodke, nekatere pa izpusti, saj so oglejski kristjani to legendo dobro
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poznali. Maksim določene dele legende osmisli in jim doda komentar. Torinski škof
pravi, da odhod Kancijev iz Ogleja ni bil beg, ampak gre za junaško pot smrti naproti.
Maksim utemeljuje, da bi se Kanciji v mestni gneči lažje skrili, če pa so že hoteli
zbežati iz mesta, bi to bolj uspešno naredili posamič, saj bi jih tako težje ujeli (207–
208).
V pridigi se ne omenjata učitelj Prot in mučenec Krizogon niti se ne omenja visok izvor
Kancijev. V sami pridigi ni nikjer omembe Ogleja. Vse to priča, da je imel Maksim
govor res v Ogleju ali njegovi okolici, ker so bila ta dejstva dobro znana in jih je
torinski škof zato izpustil (208).
Glede kraja smrti Aqua Gradatae je danes ugotovljeno, da je to Škocjan ob Soči. Kanciji
so se očitno umaknili na področje, na katerem je že od predlangobardske dobe obstajal
»vicus Cantianorum« s samostanom posvečenim Mariji in zgrajenim v čast sv.
Kancijem (208–210).
Da je kraj pokopa avtentičen, pričajo tudi arheološka raziskovanja, saj so v Škocjanu ob
Soči odkrili starokrščansko baziliko iz druge polovice 5. stoletja. Omenjena bazilika je
bila zgrajena na temeljih pokopališke cerkve iz prve polovice 4. stoletja. Na prostoru
oltarja je bil celo odkrit grob z ostanki moškega, mladeniča in ženske, ki so bili glede na
analizo sorodniki. Na ta način je torej dan precej verjeten materialni dokaz, da gre za
Kancije (210).
Kancijanova skupina mučencev je bila v srednjem veku, tudi v evropskem merilu, zelo
priljubljena. Kancije so ob Ogleju posebej radi častili v Benetkah, Raveni, Veroni in
Milanu, in celo v Parizu ter Hildesheimu v Nemčiji. Kancijanova skupina je bila zelo
priljubljena tudi pri Slovencih. To priča o vplivu oglejske Cerkve na naš prostor vse od
karolinške dobe naprej. Ob Mohorju in Fortunatu so bili prav oni na Slovenskem najbolj
čaščena oglejska skupina mučencev (211–212).
Ob zgoraj omenjeni skupini je za zgodovino krščanstva v Ogleju izredno pomembno
vprašanje odnosa med Krizogonom in tretjim ali četrtim oglejskim škofom istega
imena. V nobeni legendi Krizogon ne nastopa kot škof. Po drugi strani niti katalog
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oglejskih patriarhov niti srednjeveške kronike ne navajajo, da bi kateri od škofov umrl
mučeniške smrti. Glede na pomembnost, ki jo ima Krizogon v legendi o Kancijih, lahko
sklepamo, ne moremo pa trditi, da bi lahko šlo za isto osebo in sicer za škofa Krizogona
II. (220–221).
4.1.3 Feliks in Fortunat
V dobi cesarja Dioklecijana je ob Kancijih zelo znan tudi mučeniški par Feliks in
Fortunat. Po besedah legende naj bi prefekt Apolinarij iz Rima potoval po Italiji in
postavljal uradnike, da bi ukrepali proti kristjanom. V Ogleju je postal prezes Evfemij,
ki je takoj po nastopu odredil, da morajo vsi žrtvovati v Jupitrovem templju. (Bratož
1986, 221).
Uradniki so Evfemija obvestili, da se v mestu zadržujeta dva brata, ki sta izpovedovala
krščansko vero. Prezes je takoj naročil, da ju poiščejo in pripeljejo k njemu. Ker sta
Feliks in Fortunat tudi pred prezesom izpovedala krščansko vero, je Evfemij odredil
mučenje. Po zapisu v legendi mučenca mučenja sploh nista čutila. Ker sta še vedno
nista želela darovati poganskim bogovom, so ju odpeljali izven mesta in ju tam ob reki
obglavili. Kristjani so ju ponoči na dostojen način pokopali. Iz Vicenze so prišli njuni
rojaki in želeli odpeljati njune posmrtne ostanke, vendar jim tega Oglejčani niso
dovolili. Nastal je spor in ko je že grozilo, da bi jih oblast lahko odkrila, so se odločili
za kompromis. Enega mučenca so obdržali v Ogleju, drugega pa so odpeljali v Vicenzo.
Za datum mučeništva je zapisan 14. maj (222).
O omenjenih mučencih je v enem od del govoril škof Kromacij, vendar se je od pridige
ohranil le uvodni stavek, iz katerega izvemo, da gre v pridigi za spomin na Feliksa in
Fortunata, ki sta umrla mučeniške smrti v Ogleju (222).
O Feliksu in Fortunatu je dobrega pol stoletja pozneje spregovoril tudi milanski škof
Evzebij (449–462). Iz tega zapisa lahko dobimo nekaj podatkov, ki potrjujejo
avtentičnost legende. Evzebij pove, da sta bila Feliks in Fortunat brata, ki sta v času
preganjanja kristjanov želela oditi v samoto, saj sta raje hotela živeti med zvermi v
naravi, kot pa med pogani v mestu (222–223).
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Legenda o Feliksu in Fotunatu je ena najboljših legend kar se jih je ohranilo o oglejskih
mučencih. Nastanek legende lahko datiramo v drugo polovico 5. ali v 6. stoletje.
Legenda je verjetno nastala v Milanu in ne Ogleju, na kar nakazujejo spominski dan in
navedbe psalmov, ki ustrezajo milanski liturgiji (223).
Zaključek legende je po vsej verjetnosti poznejši dodatek. Gre namreč za delitev
posmrtnih ostankov med Oglejem in Vicenzo. Naknadno so skozi zapis v legendi
opravičili delitev Feliksa in Fortunata med ti dve mesti. V času zapisa očitno ni bilo več
znano, katerega od obeh bratov mučencev je dobil kateri kraj (223–224).
Delitev obeh mučencev lahko datiramo v čas pred obdobjem Venancija Fortunata
(zadnja tretjina 6. stoletja). Relikvije obeh mučencev so bile pred tem zagotovo v
Ogleju. Na jugovzhodnem robu Ogleja je bilo včasih krščansko pokopališče, ki je bilo
šele pod patriarhom Poponom vključeno v srednjeveško mesto. Na tem mestu je bila
postavljena bazilika svetega Feliksa, najdeno pa je bilo tudi veliko starokrščanskih
nagrobnikov iz 4. in 5. stoletja, med njimi trije, ki omenjajo, da je v bližini mesto
pokopa vsaj dveh mučencev. Feliksovo truplo pa je bilo potem sredi 5. ali 6. stoletja
preneseno v Vicenzo (226 – 227).
4.1.4 Drugi oglejski mučenci
S Feliksom in Fortunatom ter Kancijevo skupino se zanesljivost žrtev Dioklecijanovega
preganjanja v Ogleju in okolici zaključi. Število mučencev, ki jih navajajo različni viri,
je sicer še večje, vendar njihove zgodovinskosti ne moremo dokazati. Ti mučenci so
razdeljeni v tri skupine: Everit, Avti, Viktorijan in Viktor, drugo skupino sestavljajo
Juvan, Mucij, Prodit in Klemens, tretjo pa Kirijaka in Muska. Vse tri skupine so nastale
na osnovi Hieronimijanskega martirologija (228–229).
Iz dobe Dioklecijanovih preganjanj obstaja še en mučenec, katerega zgodovinskost pa je
dokazana. Gre za mučenca Anastazija. Po legendi je bil doma v Ogleju in se je ukvarjal
z obrtjo. Ko je izvedel za preganjanje kristjanov v Saloni, je odštel tja, ker je želel
umreti mučeniške smrti. Posebej zanimiv del legende je zapis, da je bila njegova
delavnica v Ogleju spremenjena v molilnico (230).
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Preganjanje kristjanov v Ogleju lahko datiramo v čas med februarjem 303 in majem
305. Iz tega obdobja je znanih in zgodovinsko dokazanih sedem mučencev v Ogleju
oziroma njegovi okolici, kar priča, da preganjanje v tem delu ni bilo množično. Proti
velikemu preganjanju v Ogleju priča tudi dejstvo, da je moral Anastazij v želji po
mučeniški smrti le-to iskati drugje. Čeprav preganjanje ni bilo množično, pa je v mestu
in okolici pustilo pečat, ki je viden v poznejših delih krščanskih piscev. Kljub temu pa iz
majhnega števila mučencev ne moremo sklepati, da je bilo v Ogleju malo kristjanov
(232).
Zgodbe o mučencih nam dajo pomemben vpogled v obstoj in delovanje oglejske
krščanske skupnosti, kar dodatno dokazujejo katalogi škofov in lokalne kronike. V tem
času je oglejski škof že imel oblast tudi nad področjem Benečije in Istre (233).
Nekaj več o življenju oglejskih kristjanov povedo arheološke raziskave. Na mestu, kjer
je bila okrog 320 zgrajena Teodorjeva bazilika, je pred tem obstajala hiša s prostorom,
ki je bil prirejen za opravljanje krščanskega verskega obreda. Iz napisa škofa Teodorja
izvemo, da je tukaj rastel – glede na njegov izvor je to mišljeno kot duhovna rast (233–
234).
Oglej je očitno v tem času obdržal status središča, saj je imel pristojnost posvečevati
klerike na širšem območju, ki ni spadalo neposredno pod upravo mesta Oglej. Še
posebej je pomemben podatek, da je oglejski škof leta 314 zastopal na sinodi v Arlesu
tudi Dalmacijo. V tem času se je torej začela graditi škofija s svojim vplivnim
območjem tudi kar zadeva duhovno oblast (234–235).

4.2 Preganjanja kristjanov v okolici Ogleja
Istra je bila v prvi stoletjih po Kristusu pod vplivom Ogleja, z njim je imela precej tesne
stike. Domnevamo lahko, da so Istro obiskali krščanski misijonarji iz tega mesta. Da je
temu res tako, izvemo že iz legende o svetem Mohorju, ki je poslal misijonarje v Trst in
(istrska) mesta (Bratož 1986, 105–107).
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Iz oglejske okolice seže najdlje v zgodovino legenda o tržaških mučencih prezbiterju
Primu, diakonu Maku in dveh laikih, Jazonu in Celijanu, ki naj bi umrla kot mučenca za
časa cesarja Hadrijana. Ta legenda, ki v določenih delih spominja na legendo o svetem
Mohorju in je poznejšega nastanka. Pod cesarjem Antoninom naj bi bila v Trstu mučena
dva mučenca Lazar in Apolinarij (110–113).
Bolj zanimiva je legenda o tržaških mučenkah Evfemiji in Tekli. Obe mučenki smo
spoznali že v legendi o oglejskih devicah. Ta legenda je predvsem zanimiva, ker kaže na
povezavo tržaškega območja z Oglejem. Čeprav je vsebina legende v marsičem različna
od oglejske, pa vsebuje določene elemente, ki spominjajo na prvo. Povezave so pri
vlogi Trsta, starosti mučenk, izdaji sužnja (114–116).
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5. Verska svoboda
5.1 Razvoj cerkvene organizacije
S sklepi koncila v Niceji leta 325 se je v vzhodnem delu rimskega cesarstva začela
postavljati cerkvena organizacija po provincah, na čelu katere je bil metropolitski škof,
ki je lahko potrjeval in posvečal škofe, skliceval in vodil krajevne sinode, ustanavljal
nove škofijske sedeže, izvajal sodno oblast (Bratož 2014, 505).
Razvoj cerkvene organiziranosti v severni Italiji, na območju alpskih provinc, v
srednjem Podonavju in na zahodnem Balkanu je bil poznejši. Na tem področju se je
oblikovanje metropolij začelo v zadnji tretjini četrtega stoletja in se zaključilo v prvi
polovici petega stoletja (Bratož 2014, 505).
Čeprav Oglej ni imel uradnega statusa metropolije, pa se je vseeno začelo obširno
misijonarjenje iz Ogleja kmalu po nastopu verske svobode. (Bratož 1990, 333).
Glavno gibalo razvoja cerkvene organiziranosti v teh pokrajinah so bili škofje, ki so
sodelovali pri zmagi nad arianizmom. Še posebej v tem oziru izstopa škof Ambrož
Milanski, ki je izvajal metropolitsko oblast v Liguriji in celo nadmetropolitsko oblast v
Italiji in Iliriku (Bratož 2014, 505).
Na podoben način sta nosilca cerkvene oblasti v Ogleju postala škof Valerijan in njegov
naslednik Kromacij, seveda pa v manjšem ozemeljskem obsegu kot Ambrož. Oglej se je
v metropolitski sedež preoblikoval postopno v več fazah. Pomembna dejstva so bila, da
se je škof Valerijan na sinodi v Rimu (369 – 372) podpisal na drugo mesto, takoj za
papežem Damazom in se dopisoval s škofom Bazilijem iz Cezareje. Valerijan je
predsedoval oglejski sinodi leta 381 in se leto pozneje udeležil sinode v Rimu (Bratož
2014, 506).
Valerijanov naslednik sv. Kromacij je nadaljeval njegovo delo. Okrog leta 390 je
posvetil škofa in katedralo v Konkordiji, velik pomen pa ima tudi njegova podpora, ki
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jo je dal Janezu Krizostomu leta 404 ob njegovem sporu s cesarjem. Takrat je njegovo
ime vidno takoj za papežem in milanskim škofom (Bratož 2014, 506). Drugo poročilo
opisuje širjenje krščanstva v alpske doline v okolici Trenta okrog leta 397 v sodelovanju
z milanskim škofom Ambrožem. Ta širitev je bila težja, saj je tamkajšnje prebivalstvo
trdovratno vztrajalo v poganski veri (Bratož 1990, 334–335).
Četrto stoletje pomeni za oglejsko cerkev tudi velik gradbeni zagon. V tem stoletju je
bila zgrajena Teodorjeva bazilika (več o njej v naslednjem poglavju), Fortunacijanova
bazilika in Kromacijeva bazilika. Zgrajena je bila tudi bazilika v Monasteru, v Beligni
in številne manjše cerkve (Bratož 1990, 333).
Konec 4. in začetek 5. stoletja se je po smrti škofa Ambroža leta 397 skrčila vloga
Milana, cesarska prestolnica pa se je celo čez pet let preselila v Raveno. Na vzhodu je
še hujši udarec prizadel Sirmij. Oglej je tako v tem času ostal edino pomembno
krščansko središče na tem področju (Bratož 1990, 336).
Čeprav so bili znaki, ki kažejo, da so Ogleju takrat številni priznavali metropolitski
status, pa je dejanska omemba Ogleja kot metropolitskega sedeža prišla šele sredi 5.
stoletja (leta 442 ali morda 447), ko je bil škof v Ogleju Januarij (Bratož 2014, 507).

5.2 Gradbena dejavnost: Teodorjeva bazilika
Simbolizem mozaikov v Teodorjevi baziliki (četrto stoletje) ustreza predstavi
prednicejske teologije deloma 2., zlasti pa 3. stoletja. Izpoved oglejskih mozaikov
odraža duha Janezove teologije, ki je postala v 3. stoletju v Rimu in tudi v Ogleju temelj
krstne kateheze. Oglejski mozaiki predstavljajo močan vzhodni vpliv: aleksandrijske
eksegetske šole (Klement, Origen), po drugi strani pa je viden tudi vpliv antiohijske šole
s specifičnimi kozmološkim predstavami. Vidni so tudi vplivi afriškega krščanstva in
njegovih predstavnikov Tertulijana in Ciprijana (Bratož 1986, 101–103).
Oglejsko baziliko, ki je danes posvečena Marijinemu vnebovzetju in svetima Mohorju
in Fortunatu, so prvič zgradili takoj po začetku verske svobode leta 313. V naslednjih
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tisoč letih je bila večkrat dograjena in to na osnovi prve zasnove bazilike, ključno obliko
ji je dal patriarh Popon v devetem stoletju, zato danes nosi ime tudi po njemu. Današnja
bazilika je zgrajena v romansko – gotskem stilu. Notranjost je veličastna, slovesna in
prevzame z globoko duhovnostjo. Na tleh so mozaiki iz četrtega stoletja. Ti mozaiki so
z velikostjo 760 m2 največji starokrščanski mozaiki zahoda. Žal je bil del mozaika pri
izgradnji stebrišča konec 4. oziroma v prvi polovici 5. stoletja uničen (Basilica di
Aquileia).
Mozaiki so razdeljeni na deset polj in predstavljajo bogato krščansko simboliko. Že
takoj na začetku vidimo boj petelina in želve. Petelin je simbol luči novega dne in tako
predstavlja Kristusa. Želva je simbol teme, saj njeno ime v grščini pomeni prebivalec
teme. Na desni strani je simbol Dobrega pastirja. Kristus je predstavljen kot mladenič,
ki nosi izgubljeno ovco. V desni roki drži flavto, simbol nežnosti. Mozaik dobrega
pastirja je obkrožen s številnimi živalmi, saj njegovo čredo predstavljajo različni
verniki. Prizor z ribiči med ribolovom se navezuje na evangelij po Mateju: »Hodíta za
menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi« (Mt 4,19). Mreža predstavlja nebeško
kraljestvo: »Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in
zajame ribe vseh vrst. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo dobre
v posodo, slabe pa pomečejo proč« (Mt 13,47). Predstavljeni so tudi trije prizori v zvezi
z Jonom: Jona pogoltne morska pošast, Jona premaga pošast in Jona počiva pod oljko,
ki na alegoričen način predstavlja smrt, vstajenje in raj. V baziliki so predstavljeni še
razni človeški liki (Basilica di Aquileia).
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6. Oglejski cerkveni očetje
Z Oglejem so povezani številni pisci, ki so ogromno prispevali h krščanski misli, ne
samo na zahodu, ampak v vsej Cerkvi. Že za obdobje 2. stoletja lahko oglejski izvor
pripišemo Hermasu, avtorju Pastirja. Po koncu preganjanj pa se je v 4. stoletju v Ogleju
začel dogajati pravi duhovni preporod. Rojen Oglejčan je bil Kromacij, Fortunacijan je
bil iz severne Afrike, a je pustil velik pečat v Ogleju. Z oglejsko krščansko skupnostjo
moremo povezati tudi sv. Hieronima in Rufina.

6.1 Fortunacijan Oglejski
Fortunacijan Oglejski je bil po rodu iz severne Afrike in je bil četrti škof po začetku
verske svobode v Ogleju. V bojih proti arijancem je kdaj pa kdaj hodil po tankem ledu,
vendar na koncu ostal na poti prave vere. Njegovo delo Komentar oziroma Vodilo k
evangelijem je eno zadnjih velikih odkritij patristike, staro komaj nekaj let.
6.1.1 Življenje Fortunacijana Oglejskega
O Fortunacijanu je v delu De viris illustribus pisal Hieronim, ki o njem pravi, da je
izvorno iz Afrike in da je bil oglejski škof v letih 337 – 361 v času vladanja Konstancija
II. Fortunacijan je bil četrti oglejski škof po začetku verske svobode leta 313.
Fotunacijan je verjetno v Milano prinesel obsodbo Atanazija leta 355 in sodeloval pri
drugem sirmijskem obrazcu, ki ga je podpisal tudi pregnani papež Liberij. Hieronim
omenja njegove komentarje k evangelijem. Hieronimov zapis je najpomembnejši vir, ki
opisuje delo Fortunacijana. O njem še vemo, da se je v letih 342/343 udeležil koncila v
Serdiki (Dorfbauer 2013, 178).
Koncil v Serdiki (današnja Sofija v Bolgariji) je bil sklican na zahtevo vladarjev
Konstantina II., ki je bil pod vplivom arianizma, in Konstansa I., ki je bil vladar na
zahodu, z namenom, da razreši spor med vzhodom in zahodom glede arijanske herezije.
Na koncil je prišel tudi Atanazij, ki so ga arijanci odstranili s škofovskega sedeža v
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Aleksandriji. Vzhodni škofje so zahtevali njegovo izključitev, zahodni škofje, ki so bili
v večini, pa se s tem niso strinjali. Vzhodni škofje so zato zapustili koncil in napisali
protestno pismo. Zahodni škofje so kljub temu pod vodstvom Hozija iz Cordobe potrdili
vrnitev Atanazija na škofovski sedež in herezije obtožili Marcela iz Ankire (današnja
Ankara v Turčiji). V sklepih so pomembni predvsem kanoni 3-5, saj se v njih prvič
pravno označi rimski škof kot voditelj vesoljne Cerkve, ki je pridobil tako tudi
jurisdikcijo nad preostalimi škofi (Britannica).
6.1.2 Najdba komentarja štirih evangelijev
Škof Forunacijan Oglejski je komentar evangelijem napisal sredi 4. stoletja. Za
omenjeni Fortunacijanov komentar je dolgo veljalo, da se je izgubil v času Karolingov.
Šele pred kratkim (v oktobru 2012) je ta komentar v kölnski stolni knjižnici ponovno
odkril avstrijski raziskovalec Lukas J. Dorfbauer. Fortunacijanov komentar evangelijem
se tako postavlja ob bok največjim delom patristike, še posebej, ker naj bi bil to prvi
znani latinski komentar evangelija (Dorfbauer 2013, 177).
Komentar evangelijev so veljali dolga stoletja za izgubljene. Šele leta 1920 je André
Wilmart predstavil dva fragmenta, ki ju je odkril v rokopisu iz Troyesa. Najdena izseka
govorita o poglavjih 21,1–9 in 23,34–38 evangelija po Mateju. Čeprav je v rokopisu
zabeleženo, da gre za komentar škofa Fortunata, pa je Wilmart sklepal, da gre v resnici
za škofa Fortunacijana iz Ogleja, saj se je obe imeni v srednjem veku velikokrat
zamenjalo. Wilmart je sklepal, da sta se omenjena fragmenta relativno zgodaj povzela in
končno zapisala v rokopis iz Troyesa, celoten komentar pa je bil izgubljen v 9. stoletju
(178).
Naslednji namig o Fortunacijanu sega v leto 1954. Bernhard Bischoff je namreč v
rokopisu iz Angersa odkril del, ki govori o Fortunacijanu. O tem fragmentu so bili
mnenja, da je bil del prologa h komentarjem. V strokovni javnosti je veljalo, da so to
edini pravi ostanki Fortunacijanovega komentarja k evangelijem (178-179).
Šele leta 2012 se je izkazalo, da se je Komentar ohranil. Celoten Fortunacijanov
Komentar evangelijev je namreč ves ta čas ležal v škofijski knjižnici v Kölnu pod
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imenom Komentar 17. Ta komentar ni imel navedenega avtorja, zato ga niso pripisali
Fortunacijanu. Kodeks je večinoma nastal v prvi tretjini 9. stoletja, po vsej verjetnosti
nekje v severnem Porenju. Rokopis, ki obsega 103 liste, vsebuje dva povsem različna
teksta. V prvem delu gre za kratko pismo Anne ad Senecam de superbia et idolis, ki je
verjetno nastalo v pozni antiki, večji del rokopisa pa zavzema delo brez navedbe avtorja
(179-180).
Lukas Dorfbauer, ki je odkril celoten komentar, je na osnovi zgoraj omenjenih že prej
odkritih fragmentov ugotovil, da gre pri tem rokopisu nedvomno za Fortunacijanove
komentarje evangelijev.
Komentar 17 ima ime komentar k evangelijem. Uporabljana je množina. To po svoje
preseneča, saj so poznani komentarji Fortunacijanovih sodobnikov k posameznim
evangelijem: Hieronim je napisal komentar k evangeliju po Mateju, Ambrož k
evangeliju po Luku. V Fortunacijanovem komentarju pa gre za komentar k evangelijem:
129-krat komentira evangelij po Mateju, 13-krat evangelij po Luku in 18-krat evangelij
po Janezu (181).
Da gre zares za Fortunacijanov Komentar evangelijev, dokazuje tudi dejstvo, da gre pri
citatih iz Svetega pisma in pri jezikovno–stilističnih detajlih za način pisanja, ki ga
predstavlja čas, v katerem je živel Fortunacijan. Posebej se to vidi pri delih komentarja,
ki omenjajo citate iz Modrostnih in Preroških knjig Svetega pisma. Jezik in navedbe v
tem delu nedvomno sodijo v prevode, ki so bili v času pred Hieronimom. Mnogi deli
Komentarja se celo lahko primerjajo samo z vzporednimi navedbami pri drugih
avtorjih, ki so pisali v tistem času. Fortunacijanovo delo, ki je v kölnski knjižnici
shranjeno pod zaporedno številko 17, tako predstavlja pomemben vir za spoznavanje
zgodnjih latinskih zapisov krščanske literature (182).
Pri jezikovno–stilističnem delu je najbolj opazna uporaba imena »Lucanus« za
evangelista Luka. Omemba Lukana (pogosto z oznako »cata«, kar pomeni po ali
secundum Lucanum) najdemo v komentarju osemkrat. Takšna omemba zagotovo ni
napaka. Po vsej verjetnosti gre za zamenjavo z imenom Lukan, ki je bil znan rimski
epik in je živel sredi 1. stoletja. Oblika imena Lucanus za evangelista je v nekaterih
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najstarejših zapisih latinski zapisih Svetega pisma dobro zastopana. To različico imena
uporablja škof Ciprijan, ki je bil iz Kartagine, torej prav tako iz severne Afrike in je
živel sredi tretjega stoletja, v Testimonia ad Quirinum. Naprej takšen zapis imena
srečamo v treh tekstih iz 4. oziroma 5. stoletja, ki prav tako nakazuje na prevode
evangelijev, ki sodijo v čas pred Hieronimom. Na te tekste je jezikovno prav tako
vplivalo področje severne Afrike, čeprav so bili napisani v severni Italiji. Pri tem lahko
še enkrat omenimo, da je bil po Hieronimu Fortunacijan izvorno iz severne Afrike in je
bil potem škof v Ogleju (182).
To ime se omenja tudi na sarkofagu »des Concorius«, ki ga datirajo v leto 390 in ga
danes čuvajo v muzeju v Arlesu. Na tem sarkofagu imamo zapisana imena Mateus –
Marcus – Lucanus – Ioannis. Obliko imena Lucanus lahko obravnavamo kot arhaično
obliko imena Luka. Kolikor je danes znano, namreč v času od petega stoletja naprej
tega zapisa imena ne uporablja – prisotna je edino v Komentarju oziroma rokopisu 17
kölnske knjižnice, ki pa seveda sodi v četrto stoletje. Komentar evangelijev
Fortunacijana Oglejskega predstavlja verjetno najstarejše znano tovrstno delo latinske
literature, ki se je ohranilo do danes (183).
6.1.3 Komentar evangelijev: Vodilo štirih evangelijev
Fortunacijanov Komentar evangelijev se začenja v rokopisu Köln 17 na drugem listu in
to brez posebne oznake. Začne se z naslovom „Regulam [sic] evangeliorum quattuor“
(Vodilo štirih evangelijev) in kratkim delom, ki očitno predstavlja predgovor. Uvodni
del je razdeljen na tri dele. V prvem obravnava Fortunacijan glavne poudarke oziroma
vodila (regulae) evangelijev, njihov vrstni red in mistični pomen, še posebej v povezavi
s Staro zavezo. Tukaj je med drugim naveden zgoraj omenjeni fragment, ki ga je našel
Bischoff in na alegoričen način obravnava dejstvo, da so evangeliji štirje (Dorfbauer
2013, 184).
V naslednjih dveh delih predgovora (6–14 in 14–19) Fortunacijan izhaja iz evangelija
po Mateju in opisuje Jezusov rodovnik (Mt 1,1–17). Pri izvoru, rojstvu in otroštvu
Jezusa Kristusa se v glavnem zgleduje po Matejevemu evangeliju, deloma pa upošteva
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tudi evangelij po Luku. Omenjeni deli evangelijev so po mnenju Fortunacijana še
posebej pomembni za eksegezo in so za njo osnovnega pomena (184).
Po zapisu »finit capitulum tertium« se zaključi tretji in zadnji del predgovora. V
nadaljevanju (19–22) je naveden pregled poglavij. Temu sledi komentar z razlago
posameznih delov iz evangelija po Mateju, Luku in Janezu. Fortunacijan izhaja iz
enotnosti evangelijev oziroma evangelijske harmonije (koncept Diatessarona). Po tej
logiki Fortunacijan izhaja večinoma iz evangelija po Mateju, njegovo poročilo pa
obogati še z navedbami iz drugih evangelijev. Izjemo predstavlja evangelij po Marku, ki
ga Fortunacijan pri eksegetskem delu ne uporabi. Fortunacijan sporočilo štirih
evangelijev obravnava kot enotno poročilo o življenju in delovanju Jezusa Kristusa. V ta
sklop sodi tudi to, da se poskuša uskladiti oziroma pojasniti morebitna nesoglasja (185).
Vsebinsko se čez cel komentar vleče motiv polemiziranja z Judi. Judje niso priznali
Jezusa Kristusa, čeprav so jim o njem govorili številni preroki. Iz tega razloga se je Bog
od Judov obrnil na pogane. V to smer gre komentar, ki je vsebovan v že prej znanih
delih celotnega komentarja evangelija po Mateju (Mt 21,1–9 in 23,34–38). V prvem
delu je predstavljen slovesen Kristusov prihod v Jeruzalem, v drugem pa Jezus obtožuje
pismouke in farizeje ter toži nad Jeruzalemom, ki zavrača prave preroke. V nadaljevanju
Fortunacijan poudarja enotnost Svete Trojice. Pomembno tematiko mu predstavlja tudi
večno Marijino devištvo (185).
Fortunacijan se v komentarju ne ukvarja s herezijami, čeprav omenja, da je Janez
evangelij napisal prav proti njim. V komentarju samo enkrat omeni arijansko herezijo,
sicer pa razlog nastanka komentarja ni v obrambi prave vere proti različnim herezijam,
ampak dejanska razlaga (185-186).
Na široko Fortunacijan obravnava numerološki pomen. Verjetno je razlog temu, da je
njegova eksegeza alegorična. Določene alegorične primerjave je oglejski škof izpeljal
odločno. Tako razlaga volucres kot sancti homines (ptiče kot svete ljudi), nubes kot
prophetae (oblake kot preroke), turres kot viri sancti (stolpe kot svete može ali kot
nedolžne). Občasno razlaga montes kot Ecclesia ali kot Christus (gore kot Cerkev ali
kot Kristus), predvsem pa gore primerja s poganskim vraževerjem. Zelo zanimivo je, da
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Fortunacijan telesne dele: roke, noge in oči primerja s službami v cerkveni hierarhiji:
duhovnik, diakon, škof (186).
Določeni citati iz Svetega pisma, predvsem Stare zaveze, se v komentarju večkrat
ponavljajo. Očitno je, da so bili za Fortunacijana ti navedki še posebej pomembni (5 Mz
25,5–10; Ps 18,5; Iz 11,8; Iz 53,4 in drugi) (186-187).
Značilnost Forunacijanovega Komentarja je tudi v tem, da oglejski škof ne navaja virov,
se pa sklicuje na različne tradicije. V Komentarju tudi ne zasledimo zapisov o stvarnosti
tedanjega časa. Fortunacijan po drugi strani pozna zgodovino prevajanja Septuaginte in
obtoži Jude poneverbe Svetega pisma. Dobro se zaveda tudi težav oziroma napak pri
prevajanju v latinščino. Zanimivo je, da uporablja grški alfabet za numerološkoalegorične izpeljave (187).
Jezik, v katerem je Fortunacijan napisal Komentar, je pripovedni jezik, ki so ga
uporabljali v njegovem času, torej v pozni antiki. V Komentarju težko najdemo posebej
izbrane besede, natančne vsebinske obrate ali posebej opazne sintagme (188).
Fortunacijanov Komentar, ki ga vodijo tudi pod imenom Köln 17, je z ozirom na starost
v razmeroma slabem stanju, vendar se nekateri uničeni deli besed dajo ugotoviti s
pomočjo sobesedila. Obstajajo tudi večje vrzeli v tekstu, ki so nastale zaradi slabega
papirja. Če vzamemo, da je ta prepis Komentarja nastal v 9. stoletju in da takrat ni bilo
na voljo dovolj dobrih podlog za pisanje, pa vseeno lahko rečemo, da je čudež, da se je
ohranil vsaj v takšni obliki (189).
6.1.4 Vpliv Fortunacijana na zahodno krščansko misel
Fotunacijanov Komentar je izrednega pomena, saj bi lahko predstavljal povezavo med
Origenom in njegovo alegorično tradicijo eksegeze in načinom, ki je bil domač na
latinskem zahodu. V prihodnje bo zelo zanimivo videti, kakšne vpliv je imelo
Fotunacijevo delo na poznejše zahodne eksegete (Dorfbauer 2013, 189).
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Prvi takšen primer bi lahko nakazoval Kromacijev komentar evangelija po Mateju.
Kromacij je bil Fortunacijanov naslednik na oglejskem škofovskem sedežu, zato je
vpliv na njega še toliko bolj razumljiv (189).
Kromacij je Fortunacijana pri svojih delih upošteval. Navedimo primera iz komentarja
evangelija po Mateju. Avtor primerjave v navajanem delu je Lukas J. Dorfbauer.
Matej 2,23
… ut adimpleretur, quod
dictum est per prophetas:
Quoniam Nazareus
vocabitur.

Fortunacijan
Nazarei enim sunt sancti,
quorum capite ferrum non
ascendit: Non enim
tondentur.
In figura ergo venturis
salvatoris fuit Samson
Nazareus,
magnae virtutis
homo. Hic ab uxore
decalvatur;
amittit septem crines,
in quibus omnes virtus
habebatur. Caput ergo viri
Christus: Sine dubio virtus
omnis ibi habebatur. Quod
autem septem crinis,
septiforme
spiritum dicit (…).
(24r)

Kromacij
… habitus
sanctificationis
Nazareorum ne crinem
vel
comam capitis ferro
contingerent.
Dictus quoque
Nazareus est et Samson,
vir
potens in spiritu et fortis
in
virtute (…). Ille septem
crines
habuit, huic septiformis
spiritus et septem
ecclesiae
sunt; illi omnis virtus in
capite fuit, huic omnis
virtus
in deo est, quia caput
Christi deus est (…). (tr.
7, 2)

Matej 8,20
Et dicit ei Iesus: Vulpes
foveas habent (…).

Fortunacijan
Vulpes homines hereticos
dicit, sicut ait de Herode,
qui erat Saduceus: Vade,
dic vulpi huic (…). Ficti
homines heretici terrena
opera habentes et
collectiunculas
sibi tenebrosas
obscurasque facientes
vulpibus
adsimilantur. Nam et
Samson vulpibus
conpraehensis
facis, id est lampadas,

Kromacij
(…) unde et de Herode,
qui
erat Sadducaeus, id est
haereticus Iudaeorum,
dominus
ita locutus est (…):
Ite, dicite vulpi illi.
Huiusmodi
ergo vulpes foveas
habent, id est
collectiones
impias et tenebrosas in
profundo
terrenae infidelitatis
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ad caudas ligavit, hoc
totas eorum messes
vineasque
succendit (…). (33v)

demersas (…). Samson
(…)
comprehensis trecentis
vulpibus
ligavit eas caudam ad
caudam et supposito igne
sic incendit messes
alienigenarum. (tr. 41, 2)

Pri delih Fortunacijana in Kromacija najdemo vzporednice še drugje. Po danes znanih
podatkih lahko izključimo možnost skupnega vira, ki bi ga uporabljala oba. Veliko večja
je verjetnost, da je Fortunacijan s svojim Komentarjem vplival na poznejšega
oglejskega škofa Kromacija (191).
O tem priča tudi dejstvo, da sta za komentar izbrala podobne dele evangelija po Mateju
in da tudi Kromacijeve pridige kažejo vpliv Fortunacijana. Podobnosti najdemo tudi pri
interpretaciji določenih delov Svetega pisma oziroma pri načinu branja odlomkov, ki sta
jih avtorja nato komentirala. Eden takšnih primerov je 1 Mz 18,6, ko je Sara na željo
Abrahama trem možem spekla kruh oziroma kolače. To vrsto kruha, ki jo v slovenskem
prevodu Svetega pisma prevajamo z besedo kolači, so v Vulgati označeni kot
subcinericii panes (kruh spečen na odprtem ognju, pod pepelom). Izidor Seviljski v
svoji Etimologiji razlaga ta izraz z besedo focacius (kruh spečen na poseben način).
Uporaba tega sinonima je v latinski literaturi zelo redka, najdemo jo pa v eni pridigi
Kromacija. V tem oziru ne preseneča, da je ta izraz uporabljan za enako mesto pri 1 Mz
18,6 tudi pri Fortunacijanovem Komentarju (191-192).
Šele z najdbo kölnskega Komentarja se razkriva vpliv Fotunacijana na zahodno misel. V
presenetljivo veliko rokopisih, predvsem iz karolinškega obdobja, je omenjen komentar
evangelijev po imenu Psevdo-Teofila. Ta komentar ni nastal pred 5. stoletjem, po vsej
verjetnosti je bil napisan dve stoletji pozneje. Michael Gorman, ki je pripravil zadnjo
izdajo tega komentarja evangelija po Mateju, je kot glavna vira za komentar omenil
Hieronima in Ciprijana. Cel komentar Psevdo-Teofila je namreč v bistvu kompilacija
drugih del, ki so rahlo preoblikovana in skrajšana. Čeprav je Gorman večino osnove
pripisal zgoraj navedenima avtorjema, pa je vir za relativno velik vir ostal neznan. Šele
odkritje Fotunacijanovega komentarja med njima pokaže zanimive vzporednice (192).
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Če je Kromacij Fortunacijanov komentar predelal in idejo potem po svoje predstavil, pa
je Pseudo Theophilus Fortunacija prepisal skoraj brez sprememb. Psevdo-Teofil je
izvlečke Fortunacijevega komentarja skrajšal, spremenil vrstni red ali kakšno besedo
dodal (192).
Naslednji takšen primer je delo z naslovom Interpretatio evangeliorum, ki je verjetno
nastalo v 5. ali 6. stoletju. Delo so pripisali avtorju Epifaniju pod imenom »Epiphanius
episcopus« oziroma »Epiphanius Latinus«. Interpretatio evangeliorum se začne s
kratkim komentarjem k evangeliju po Mateju in je razdeljeno na 16 poglavij.
Komentarju sledi kratek uvod v večjo zbirko različnih pridig. Slogovna in jezikovna
razlika med komentarjem k evangeliju in zbirko pridig je očitna, zato so že dolgo
domnevali, da gre za kompilacijo dveh različnih virov. Po odkritju kölnskega
Fortunacijanovega komentarja se da ugotoviti, da je prvi del Interpretatio evangeliorum,
ki je komentar evangelija po Mateju, povzet po Fortunacijanu (194).
Podoben primer kaže delo, ki nosi ime »sermo Origenis« ali pa »tractatus sancti Hilarii
episcopi«. Raymon Etaix, ki se je ukvarjal z omenjenimi teksti, je bil mnenja, da gre za
pridigo oglejskega škofa Kromacija. Ta tekst je zato označen kot Kromacijev Sermo 50
A. Po odkritju kölnskega Fortunacijanovega komentarja pa je postalo jasno, da gre v
bistvu za izvlečke iz tega dela. Sermo Origenis je zelo pomemben Fortunacijanov
komentar, saj je v kölnskem rokopisu ravno del, ki ga navaja sermo Origenis,
poškodovan in bo tako dragocena pomoč pri obnovi Fortunacijanove ideje v celoti
(195).
Podobnih primerov je še več. Po mnenju Dorfbauerja je to dokaz, da je moral
najpozneje v 10. stoletju, če ne še prej, v Italiji obstajati tekst, ki je bil napisan v pisavi
beneventana (vsi zgornji teksti so v osnovi napisani v tej pisavi). Ta kodeks je moral
vsebovati Fortunacijanov Komentar v celoti ali pa vsaj njegove izvlečke, vendar je bilo
avtorstvo tega teksta pripisano nekemu Hilariju. Pod tem avtorstvo je bil potem ta tekst
prevzet v številna dela tistega časa (196).
Fortunacijanov komentar je bil vpliven tudi izven italijanskega področja. Najpozneje v
8. stoletju je na področju južne Nemčije in Švice moral obstajati rokopis, ki je med
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drugim vseboval Hieronimova pisma in izvlečke iz Fortunacijanovega komentarja k
evangelijem. Kot vse kaže, je bilo avtorstvo pripisano Hieronimu. Na osnovi tega
rokopisa sta potem nastala münchenski in züriški kodeks (196).
Šele z odkritjem celotnega Fortunacijanovega komentarja se je dejansko lahko začelo
ugotavljati vpliv Fortunacijana na zahodno misel. Šele zdaj se bo lahko videlo, na katera
nadaljnja dela je Fortunacijan še vplival: posredno ali neposredno (197).

6.2 Rufin
Tiranij Rufin, poznan tudi kot Rufin Oglejski, je bil prevajalec, teolog, zgodovinar in
član širše oglejske krščanske skupnosti.

6.2.1 Življenje
Rodil se je med letoma 340 in 345 v bližini Ogleja, v mestu Concordia (danes
Concordia Sagittaria), umrl pa leta 410 na Siciliji. Najbolj znan je bil po svoji Cerkveni
zgodovini in po prevodih del grških cerkvenih očetov v latinščino, še posebej
Origenovih del (Wace in Pierci 1999).
Rufin je bil rojen v krščanski družini, krščen je bil v Ogleju leta 371. Po vsej verjetnosti
sta Rufina krstila Kromacij in njegov brat Evzebij. Rufin je spadal med manjšo meniško
skupnost, ki se je okrog leta 370 izoblikovala v Ogleju – tam je spoznal tudi Hieronima
in Kromacija (Wace in Pierci 1999).
Leta 372 je Rufin odpotoval na Vzhod, kjer se je nastanil v Aleksandriji. V tem času je
študiral pri Didimu Slepem. Zaradi preganjanja arijancev je bil nekaj let celo zaprt.
Konec sedemdesetih let 4. stoletja se je odpravil v Palestino, kjer je ostal skoraj 20 let.
Rufin je v Jeruzalemu s pomočjo bogate vdove Melanije organiziral meniško skupnost
na Oljski gori, kjer je vzpostavil dva samostana in se posvetil študiju grških teologov.
Takšen način življenja, kombinacija med kontemplativnostjo in študijem, je bila že prej
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razširjena v Egiptu. Menihi so bili predani asketskemu načinu življenja, prepisovali so
rokopise in se posvečali študiju (Wace in Pierci 1999).
Ko je v Sveto deželo prišel sv. Hieronim in se leta 386 nastanil v Betlehemu, sta Rufin
in Hieronim obnovila stare prijateljske vezi. Sv. Hieronim je nekaj let pozneje v
Betlehemu ustanovil podobno skupnost kot Rufin na Oljski gori (Wace in Pierci 1999).
Rufin je bil v dobrih odnosih z jeruzalemskim škofom Janezom II., ki ga je leta 390 tudi
posvetil v duhovnika (Wace in Pierci 1999).
Štiri leta pozneje se je začel graditi prepad med Rufinom in Hieronimom. Leta 394 je
Epifanij Salaminski med obiskom Jeruzalema napadel dela Origena. Pred tem sta bila
oba Oglejčana njegova zagovornika. Po napadu Epifanija pa je Hieronim začel Origena
zavračati, Rufin mu je pri tem sledil le delno. Rufin je zagovarjal mnenje, da so
Origenova dela v osnovi pravoverna, sporne dele pa naj bi dopisal nekdo drug (Wace in
Pierci 1999).
Leta 397 se je Rufin odpravil v Rim, kjer je ugotovil, da je omenjeni teološki spor na
Zahodu pritegnil veliko zanimanja. Iz tega razloga je Rufin objavil latinski prevod
Pamfilovega zagovora Origena, kmalu zatem pa tudi svoj zagovor Origenovega dela O
počelih (De principiis). Na začetku tega dela je omenil Hieronima in to, da je bil le-ta
včasih Origenov pristaš. To je Hieronima razjezilo in začela sta z medsebojnimi
obračunavanji (Wace in Pierci 1999).
Papež Anastazij (399–401) je Rufina poklical iz Ogleja, kjer se je mudil v tistem času,
da se pride zagovarjat v Rim in dokazat svojo pravovernost. Rufin se v Rim ni odpravil,
ampak se je pisno opravičil z delom Apologija ad Anastasium. Kromacij Oglejski se je
trudil spraviti nekdanja prijatelja, vendar neuspešno, saj je spravo Hieronim zavrnil
(Wace in Pierci 1999).
Skoraj celo prvo desetletje 5. stoletja se je Rufin posvetil prevajanju Origena. Prevedel
je Origenove Homilije k Mojzesovim knjigam razen k peti, Homilija k psalmom in še
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druga dela. Rufinov prevod Origenovega Komentarja k Pismu Rimljanom je ponovno
odprl razpravo o usodi in svobodni volji (Wace in Pierci 1999).
Rufin je prevajal – kot že omenjeno – tudi druga dela. Med njimi je pomembna
Evzebijeva Cerkvena zgodovina, ki jo je prevedel leta 401 na prošnjo škofa Kromacija
Oglejskega. Rufin Cerkvene zgodovine ni le prevajal, ampak jo je delno tudi popravil in
dodal še dve svoji knjigi, ki ga končata s smrtjo Teodozija leta 395 (Wace in Pierci
1999).
Po vdoru Zahodnih Gotov v Italijo se je pred Alarikom Rufin umaknil na Sicilijo, kjer je
leta 411 umrl (Wace in Pierci 1999).
6.2.2. Dela
Rufin je bil v osnovi prevajalec grških piscev v latinščino in je latinskemu Zahodu na ta
način razgrnil bogato misel grškega vzhoda. Napisal pa je tudi osem svojih del, kot
samostojne enote ali kot dodatek k obstoječim:


Commentarius in symbolum apostolorum
Komentar oglejske verzije apostolske veroizpovedi.



Cerkvena zgodovina
Prevod Evzebijeve Cerkvene zgodovine, pri čemer je sam dodal še dve knjigi.



Historia Eremitica (Historia monachorum in Aegypto)
Opisuje življenje 33 menihov puščavnikov.



Apologia pro Fide Sua ad Anastasium Pontificem
Zagovor, ki ga je poslal papežu Anastaziju glede obtožbe o origenizmu.



De Adulteratione Librorum Origenis
Dodatek k prevodu Pamfilove apologije, v kateri dokazuje, da so mnogi sporni
dodatki v Origenovih delih poznejše narave in ne izvorno Origenovi.
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De Benedictionibus XII Patriarcharum Libri II
Razlaga odlomka Prve Mojzesove knjige.



Napisal je še dve deli, v katerih se je branil proti Hieronimovim obtožbam
(Wace in Pierci 1999).

Rufin je veliko prevajal Origena. Prevedel je tako njegova Počela in njegove homilije
ter komentarje. Se pa ni ustavil samo pri Origenu, ampak je Zahodu predstavil številne
vzhodne cerkvene očete. Prevedel je tako: Bazilijeva meniška pravila (Instituta
Monachorum) in osem njegovih pridig, že zgoraj omenjeno Pamfilovo apologijo
Origena, deset del Gregorja Nazianškega, Evagrijeve in Sikstove sentence, delo
neznanega grškega filozofa, Evagrijevo knjigo naslovljeno devicam in druge (Wace in
Pierci 1999).
6.2.3 Oglejska veroizpoved
Komentar Oglejske veroizpovedi sicer ni najpomembnejše Rufinovo delo, ga pa v
nalogi navajamo, ker je pomemben zaradi prikaza duhovne misli Ogleja.
Oglejska veroizpoved je danes znana predvsem zaradi komentarja te veroizpovedi, ki ga
je Rufin napisal v letu 404. Veroizpoved je pomembna tudi zato, ker so jo verniki
uporabljali v praksi in tako prikazuje temeljne značilnosti verovanja določene skupnosti.
Ker je bil Oglej center, iz katerega se je krščanstvo širilo proti vzhodu, to veroizpoved
lahko preučujemo tudi v pokrajinah proti panonski nižini. Skozi to veroizpoved lahko
spoznavamo krščanstvo tudi v Istri in Emoni (Bratož 1986, 92).
Že iz samega uvodnega dela veroizpovedi, posvetitve, lahko sklepamo, da se je oglejska
veroizpoved razširila na vso območje oglejskega misijona, bila pa je pomembna še tudi
pozneje na področju oglejske metropolitanske cerkve. Rufin je komentar sicer posvetil
škofu Lavrenciju, za katerega se ne ve točno, če je bil škof v Ogleju, možno je tudi, da
je bil škof v Konkordiji, Rufinovem rojstnem mestu, bil pa je zagotovo škof na
oglejskem misijonskem področju (92).
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Oglejska veroizpoved se je razmeroma zgodaj, v prvi polovici 3. stoletja, odcepila od
rimske veroizpovedi, iz katere izhaja. Naj tej osnovi je potem šla deloma svojo pot in se
v določenih delih razlikuje od veroizpovednih obrazcev na zahodu, še bolj pa je bila
drugačna od veroizpovedi, ki so se uporabljale na vzhodu. To dejstvo lahko veliko pove
o krščanski skupnosti in njenem praktičnem delovanju v prvi oglejski cerkvi (92).
Tekst oglejske veroizpovedi se glasi:
1. Verujem v vsemogočnem Bogu Očetu nevidnem in netrpečem.
2. In v Jezusu Kristusu, edinem njegovem Sinu, našem Gospodu,
3. ki je bil rojen od Svetega Duha iz device Marije,
4. (ki je) bil križan pod Poncijem Pilatom in pokopan odšel v podzemlje,
5. tretjega dne vstal,
6. odšel v nebesa,
7. (ki) sedi na Očetovi desni;
8. od tod bo prišel sodit žive in mrtve.
9. In v Svetem Duhu.
10. (V) sveto Cerkev,
11. (v) odpuščanje grehov,
12. (v) vstajenje tega mesa.
Oglejska veroizpoved vsebuje kar nekaj zanimivih delov, pri katerih se moramo ustaviti.
V oči nam že v prvi vrstici pade uporaba mestnika, petega sklona, namesto tožilnika,
četrtega sklona, ki odgovarja na vprašanje »kje«, to je »v kom«, in ne na vprašanje
»kam« oz. »v koga«. Ta raba je izjemna pri izpovedovanjih vere in kaže veliko
posebnost v odnosu na druge veroizpovedi. Po Rufinovem komentarju je bila uporaba
mestnika uporabljena za namen razlikovanja prvega dela, ki se nanaša na Sveto Trojico
in človeških stvari, ki so naštete proti koncu veroizpovedi (94).
Druga velika posebnost oglejske veroizpovedi je v drugi vrstici, gre pa za uporabo
besede »edini«, ki je postavljena pred Sina in tako jasno kaže na edinost sinovstva
Jezusa Kristusa. Gre torej za trditev, da je Jezus Kristus njegov edini Sin. Ker bi v
izgovorjenih besedah obrazca lahko prišlo do prehoda »edini« iz Sina na Gospoda je
tako v tej veroizpovedi beseda »edini« postavljena pred besedo Sin. Takšne uporabe
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besede ne najdemo nikjer drugje razen še v Janezovih spisih in je to ena od značilnosti
Janezove teologije (94).
Zgoraj omenjeni posebnosti oglejske veroizpovedi zagotovo nista prišli iz rimske
veroizpovedi, ki je predstavljala osnovni obrazec. Posebnosti sta verjetno imeli smisel v
verovanju prve krščanske oglejske skupnosti, žal pa je razlog za ti posebnosti do danes
zbledel (95).
Odkriva pa Rufin v svojem komentarju razlog za druge dostavke oz. posebnosti, ki jih
vsebuje oglejska veroizpoved. Oznaka Boga Očeta s pridevkoma »neviden in netrpeč«
je po Rufinovih besedah nastala zaradi boja proti patripasijanski hereziji. Ob oglejski
patripasijanski formuli je imela takšno formulacijo tudi formula 2. sirmijske sinode leta
357 (Bratož 1983, 261). S tem dostavkom v oglejski veroizpovedi torej želijo poudariti,
da Bog Oče ni trpel in ni bil inkarniran v obliki Sina, kar je v obliki monizma
zagovarjalo patripasijanska herezija. (Bratož 1986, 95).
Patripasijanstvo naj bi na zahodu sicer zamrlo po obsodbi herezije leta 217. Da je
dostavek dan v oglejsko veroizpoved, nam pove, da so očitno okrog leta 200 v oglejski
skupnosti obstajala trenja med patripasijanisti in preostalo krščansko skupnostjo. Ta
nesoglasja so morala biti tako močna, da se je večina odločila, da v veroizpoved vključi
tudi del, ki zavrača patripasijanstvo. Zanimivo je, da na polemiko proti patripasijancem
naletimo še pri cerkvenem očetu Kromaciju v 4. stoletju (96).
Oglej je torej očitno imel veliko težav s patripasijansko herezijo oz sabelijanstvom, kot
so to herezijo imenovali na vzhodu. Razloge za razširjenost omenjene herezije v Ogleju
lahko iščemo v tamkajšnjem delu krščanske skupnosti, ki je izhajal iz judovskih vrst in
mu je bil monoteizem bližji. Že zgoraj smo omenili, da je imela protipasijansko izjavo
tudi sirmijska veroizpoved, protipatripasijanske bodice pa je zaznati tudi v Viktorinovih
spisih (96).
Naslednji zanimiv element oglejske veroizpovedi je zapis dejstva, da je Kristus šel v
podzemlje in premagal smrt. Takšno naziranje je bilo domače pri cerkvenih očetih,
vendar pa ni bilo vključeno v tedanje veroizpovedi. Vključenost v oglejsko veroizpoved
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je vsekakor med prvimi katoliškimi veroizpovedmi, ki so imele ta poudarek. Ta del se je
iz oglejske veroizpovedi že pred sredino 4. stoletja razširil na vzhodno vplivno oglejsko
področje, na panonijsko (sirmijsko) področje, v 5. stoletju pa še na galsko Cerkev, od
slednje pa nato na vse dele zahodne Cerkve (98).
Cerkveni očetje so oblikovali dve razlagi predstave o tem, zakaj je Jezus Kristus odšel v
podzemlje. Po prvi predstavi naj bi Kristus v podzemlju pridigal in krščeval. Takšno
razlago so zastopali: Ignacij Antiohijski, Justin, Hermas, Irenej, Klement Aleksandrijski,
Tertulijan in Origen. Po drugem razmišljanju cerkvenih očetov pa je Kristusova pod v
podzemlje pomenila popolno zmago Sina nad podzemljem in njegovih gospodarjem
hudičem. Takšno razlago so zastopali Meliton iz Sard, Ciprijan, Viktorin Ptujski,
Kromacij, Rufin. Pri Rufinu pomeni zmaga nad silami pekla celo pogoj za vstajenje
(99).
Zakaj je ta dodatek dan v oglejsko veroizpoved, Rufin ne poroča. To dejstvo pomeni, da
je verjetno dostavek bil dodan z namenom razjasnitve določenih pojmov, lahko tudi
proti kakšni heretični miselnosti, ki se je pozneje pozabila. Verjetno bi v tem primeru
znalo iti za boj proti doketizmu, gnosticizmu ali manihejstvu. Po drugi strani pa ravno
to dejstvo pomeni, da gre pri oglejski veroizpovedi res za zelo staro obliko veroizpovedi
(99).
Tretjo značilnost oglejske veroizpovedi je posebej razložil Rufin v komentarju in še v
dveh apologijah (Ad Anastasium in Contra Hieronymum). Gre za uporabo rodilnika
kazalnega zaimka »tega« pred izrazom »vstajenje mesa«. Rufin to razlaga kot
značilnost in skrivnost oglejske Cerkve. S tem dodatkom je oglejska Cerkev želela
poudariti, da vstajenje mesa ni splošna trditev, ampak da gre za vstajenje prav tega
telesa, ki je izrekal veroizpovedni obrazec (100-101).
Ta poudarek sicer ni bil unikum v cerkvenih veroizpovedih, vseeno pa kaže na
pomembno verovanje, ki ga je gojila tedanja oglejska krščanska skupnost. Je pa
pozneje, do srede 6. stoletja, ta posebnost v Ogleju izginila. Ta dodatek in posebnost
oglejske Cerkve je bil v veroizpoved vključen verjetno zaradi polemike s tistimi, ki so
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zanikali vstajenje mrtvih oziroma so si to predstavljali v drugačni obliki: gnostiki,
manihejci, markioniti in origenianci (100-101).

6.3 Oglejska sinoda
Oglejska sinoda je bila sklicana zaradi arianizma, ki se je Zahoda dotaknil razmeroma
pozno. Zahodni svet je arianizem najprej spoznal preko beguncev z Vzhoda. Sv.
Atanazij Aleksandrijski, velik nasprotnik arianizma, je bil ravno zaradi tega leta 336
izgnan v Trier, tri leta pozneje v Rim in leta 345 v Oglej (Benedik 1981, 365).
Arianizem je bil precej močno razširjen v bližini Ogleja, v Iliriku. Posledično se je tako
moral Oglej ukvarjati tudi s tem vprašanjem. Eden takšnih dogodkov je bil, ko je Valens
iz Murse poskusil zasesti oglejski škofovski sedež. Fortunacijan, ki je bil takrat škof v
Ogleju, je dosegel, da so Valensa na koncilu v Sardiki leta 343 obsodili in odstavili
(365).
Spor med cesarjem Konstancijem in nasprotniki arianizma: Atanazijem, papežem
Julijem in njegovim naslednikom Liberijem se je vlekel, zato se je porodila misel, da se
skliče cerkveni zbor v Ogleju, kjer bi se pogovorili o nesoglasjih. Oglej je bil izbran, ker
je bil odprt proti vzhodu, po drugi strani pa je ostal na liniji nicejske pravovernosti
(365).
Na dveh sinodah sredi 4. stoletja so bili pripadniki arijanstva močnejši. V Arlesu leta
353 in v Milanu dve leti pozneje so morali tudi predstavniki zahodne Cerkve sprejeti
arijanske formule, tiste škofe, ki tega niso hoteli storiti, pa so izgnali. Med temi, ki so se
deloma uklonili pritisku cesarja, sta bila tudi dva pravoverna škofa: Evzebij in Vercellija
in Fortunacijan iz Ogleja (366).
Zdi se, da je Fortunacijan na stran cesarja Konstancija želel pridobiti tudi papeža
Liberija. Šele pod papežem Damazom, ki je službo nastopil leta 366, in pod cesarjiema
Teodozijem in Gracijanom je arianizem počasi začel izgubljati tla pod nogami (366).
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Oglej v tem času ni mogel mirno mimo tega dogajanja. Omenili smo škofa
Fortunacijana, ki očitno ni bil vedno na črti pravovernosti. Šele z nastopom škofov
Valerijana in Kromacija se je Oglej povsem znebil arijanskega krivoverstva. K temu je
zagotovo pripomogla tudi izvolitev novega milanskega škofa. Leta 374 je to postal
Ambrož (366).
Milanski škof Ambrož je vztrajno nagovarjal cesarja Gracijana, da bi sklical sinodo
ilirskih in italskih škofov. Ambrož je za mesto sinode predlagal Oglej. Ko je Teodozij
sklical koncil v Carigradu, se je tudi zahodni cesar Gracijan odločil in sklical sinodo v
Ogleju. Gracijan je želel, da bi se sinode udeležili tudi vzhodni škofje.

Po vsej

verjetnosti je bil Ambrož tisti, ki je cesarja prepričal v nasprotno, torej, da bi bilo bolje,
da bi bila sinoda lokalno omejena. Ambrož je bil prepričanja, da bo na takšen način
lažje dosegel vrnitev pravovernosti (366).
Vabilo v Oglej je poslal cesar Gracijan upraviteljem civilnih diecez v cesarstvu.
Besedilo vabila je bilo formulirano tako, da se ni zdelo, da so vzhodni škofje izključeni
s sinode. V vabilu je bilo namreč navedeno, da se lahko sinode udeleži vsak, kdor se
hoče. Ker so bili vzhodni škofje že namenjeni na koncil v Carigradu, tako sklic oglejske
sinode ni prinesel novega viharja (366).
Carigrajski vesoljni cerkveni zbor je bil, kar zadeva versko resnico, sklican s podobnim
namenom kot oglejska sinoda. V obeh primerih so se morali ukvarjati s problemom
arianizma, ki je tajil polno božanstvo Kristusa. Že prvi vesoljni cerkveni zbor, ki je bil
leta 325 v Niceji, je razglasil versko resnico, da je Sin enega bistva z Očetom, torej, da
je pravi Bog. Arianizem se je kljub temu še vedno širil (Pojavnik 1981, 354).
Kar zadeva arianizem, so obstajali trije glavni tokovi: anomejci, ki so bili skrajni
arijanci, homojuzijanci in homojci. Zanikanje pravega božanstva Logosa je nekatere
arijance v Egiptu pripeljalo do tega, da so začeli zanikati božanstvo Svetega Duha. Po
mnenju »tropikov« naj bi bil Sveti Duh sicer višji od angelov, vendar ni pravi Bog
(354).
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Predvsem proti tem arijancem je nastopil sv. Atanazij Veliki, ki je napisal štiri
dogmatična pisma, v katerih dokazuje božanstvo Svetega Duha. V to skupino heretikov
se je vključil tudi carigrajski škof Makedonij (342–359) in po njem je to gibanje dobilo
ime makedonianizem. Drugo uveljavljeno ime je pnevmatomahi oz. borci zoper Duha
(354–355).
Nekateri pnevmatomahi niso priznavali ne pravega božanstva Sina, ne pravega
božanstva Svetega Duha. Večina pnevmatomahov pa je tajila le pravo božanstvo
Svetega Duha. Sveti Duh po njihovem naj ne bi bil enega bistva z Očetom in Sinom. Po
njihovem je Sveti Duh bitje med Bogom in stvarstvom (355).
Sv. Atanaziju se je v tem boju leta 375 pridružil Bazilij Veliki, ki je prav tako dokazoval
resnico, da je Sveti Duh pravi Bog. Po Bazilijevi smrti sta borbo proti arianizmu in
pnevmatomahom nadaljevala njegov mlajši brat Gregor, škof v Nisi, in njegov prijatelj
Gregor Nazianški. Na zahodu pa sta najodločneje proti zgrešenemu nauku nastopila
papež Damaz in škof Ambrož Milanski (355).
Cesar Teodozij, ki je leta 379 zavladal nad vzhodnim delom rimskega cesarstva, je proti
koncu leta 380 in na začetku leta 381 sklical vse škofe Vzhoda v Carigrad na koncil.
Carigrajskega koncila se je udeležilo 150 vzhodnih škofov, trajal pa je od maja do julija
381. Ugotovitev koncila je bila, da je Sveti Duh enakega bistva z Očetom in Sinom
(356).
Ko se je končal carigrajski vesoljni zbor, se je v Ogleju začela sinoda. Začetek oglejske
sinode je bil v avgustu 381, sklepna seja pa je bila 3. septembra istega leta. Zasedanja
oglejske sinode se je udeležilo 35 škofov. 13 škofov je bilo iz severne Italije, trije škofje
so bili iz Ilirika, dva iz severne Afrike, trije škofje so prišli iz južne Francije. Ob teh so
bili v Ogleju še škofje iz Lyona, Grenobla in Nice. Zanimivo je, da na oglejsko sinodo
legatov ni poslal papež Damaz, manjkali pa so tudi škofje srednje in južne Italije
(Benedik 1981, 366).
Glavni cilj sinode je bil, da odločno nastopi proti arianizmu. Ambrožev cilj je bil, da se
obsodi in odstavi vse tiste, ki so na zahodu še vedno zastopali arianizem. Od teh so bili
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v Ogleju prisotni škofa Paladij iz Ratiarije (danes Arčar v Bolgariji) in Sekundijan iz
Singidunuma (Beograd v Srbiji) ter prezbiter Atal. Vse tri je oglejska sinoda obsodila in
odstavila iz njihovih cerkvenih služb (367).
Paladij je imel takrat že osemdeset let. Valerijan Oglejski, predsednik sinode, mu je
očital, da je bil najprej pod vplivom Fotinija (sirmijskega škofa), pozneje pa se je navzel
arijanstva. Podobno so očitali tudi Sekundijanu (368).
Besedilo oglejske sinode, ki je poznano pod imenom »Gesta episcoporum Aquileia
adversum haereticos arrianos« je v bistvu stenografski zapis razprave, ki so jo imeli na
sklepni seji 3. septembra. V glavni vlogi je na eni strani nastopal Paladij, na drugi pa
pravoverni škofje. Obtožena škofa in prezbiter so zahtevali nepristranske sodnike in
navzočim škofov zanikali pristojnost, da bi lahko presojali o njih, saj so bili po njihovih
besedah tudi ti škofje udeleženi v različnih spornih situacijah (368).
Razprava se je večinoma vrtela okoli arijanskih zmot. Paladiju so prebrali pismo, ki ga
je pisal Arij aleksandrijskemu škofu Aleksandru in zahtevali od njega, da pove svoje
mnenje o teh zmotah. Paladij se je v odgovoru skliceval na mesta v Svetem pismu in se
izogibal neposrednemu odgovoru. Na podoben način kot Paladij sta se branila tudi škof
Sekundijan in prezbiter Atal (368).
Zanimivo je, da se na oglejski sinodi nikoli ni odprlo vprašanje sobistvenosti druge
božje osebe z Očetom, kar je bilo glavno nasprotje med pristaši nicejske veroizpovedi in
arijanci. V zapisanih razpravah sinode izraza sobistvenost (consubstantialitas) ne
zasledimo. Nihče od pravovernih škofov ni zahteval od Paladija, da bi se izrekel, če
sprejema ali zavrača, da je »Sin enega bistva z Očetom« (368).
Verjetni razlog tiči v tem, da so se pravoverni škofje zavedali, da ta izraz arijanci
jemljejo kot nesvetopisemski izraz in ga tako zavračajo. Ambrož se očitno ni želel
spustiti na nebistveno prepiranje o terminih. Iz razprave je vidno, da je Paladij sprejemal
vse, kar Sveto pismo pravi o Jezusu. Paladij je bil prepričan, da ga upravičeno
imenujemo Boga, Gospoda, Stvarnika, Modrega, Dobrega … (369).
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Paladijev »greh« je tičal v nadaljevanju, saj je razlagal, da zgoraj omenjene lastnosti ne
pripadajo Sinu enako kot Očetu. Sin je deležen teh izrazov zaradi deleženja, ki ga Oče
namenja Sinu. Paladij je večkrat navajal evangelij po Janezu, kjer Kristus pravi: »Oče je
večji od mene« (Jn 14,28), in na ta način zagovarjal zgornjo trditev (369).
Ob aktih, ki jih je sprejela sinoda, so danes znana tudi tri pisma, ki so jih napisali škofje
ob zaključku sinode. Škofje, ki so sodelovali na sinodi v Ogleju, so od državne oblasti
zahtevali, naj bodo obsojeni škofje dejansko odstavljeni s svojih položajev in cerkvenih
služb (ob škofih Paladiju in Sekundijanu je bil obstojen še škof Valens iz Murse).
Oglejska sinoda je na enak način s prepovedjo opravljanja cerkvenih služb obsodila tudi
Fotinove pristaše, ki so bili še vedno močni v Sirmiju (369).
V pismu z naslovom »Benedictus« so škofje priporočili vladarjem, da se naj stiki med
cerkvenimi in civilnimi oblastmi podrobno beležijo. Na takšen način so želeli preprečiti
zlorabo, da bi se državna oblast preveč vmešavala v cerkveno življenje (369).
V tretjem pismu je oglejska sinoda predlagala, da bi bil v bližnji prihodnosti sklican
vesoljni cerkveni zbor v Aleksandriji, ki je bila v tem času še vedno glavna krščanska
avtoriteta vzhodnega dela cesarstva (369).
Oglejska sinoda je skupaj s carigrajskim koncilom pomenila dokončno zmago
pravovernosti. Sam Oglej se je pokazal kot pomemben igralec na zahodu in začel
pridobivati na pomenu tudi kar zadeva cerkveno življenje. Od oglejske sinode naprej je
Oglej še bolj kazal željo, da postane središče oznanjevanja evangelija (370).
Oglejska sinoda je pomembna tudi za današnje slovenske pokrajine. Na sinodi se
omenja emonski škof Maksim.

Očitno je tako, da je oglejska Cerkev emonski

priznavala pomembno vlogo, saj je bil njihov škof kot enakopraven člen povabljen na
sinodo. Škof Maksim je tako presegel samo urejanje cerkvenega življenja v svoji škofiji
in tvorno sodeloval pri odločitvah oglejske sinode, ki so bile pomembne za širšo
cerkveno skupnost. (370).
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Velik vpliv, ki ga je imela oglejska Cerkev na emonsko cerkveno skupnost odkriva
večina odkopanih cerkvenih stavb v Emoni in okolici, ki kažejo oglejski oziroma
severnoitalski vpliv. (363).

6.4 Kromacij Oglejski
Kromacij je bil šesti oglejski škof po koncu preganjanj kristjanov. Bil je izredno
izobražen. Ohranile so se njegove pridige in začel je pisati komentar evangelija po
Mateju, ki ga žal ni uspel dokončati. Kromacij je bil oster zagovornik pravega nauka,
hkrati pa tudi dober govornik, ki je želel vsem predstaviti evangelij v najlepši luči.
6.4.1 Kromacijeva doba
Čas, ko je bil sv. Kromacij oglejski škof (388–408), sodi v viharno razdobje poznega
rimskega cesarstva. Prvi del njegove škofovske službe sodi v čas cesarja Teodozija
(379–395). V tem času je bilo rimsko cesarstvo zadnjič združeno pod eno osebo, vendar
so bile razmere precej težke. V času Teodozija sta potekali dve državljanski vojni, leta
388 in 394. Obe vojni sta se odvijali na stičišču Ilirika in Italije, torej na področju, ki je
bilo pod vplivom ali v bližini oglejskega vplivnega območja. Prva vojna je potekala pri
Sisku in Ptuju, končala pa se je v samem Ogleju. Druga je bila znamenita bitka pri
Frigidu v Vipavski dolini (Bratož 2008, 15-16).
Rimljani so imeli vse več težav z ljudstvi, ki so si želela delček rimskega blagostanja.
Leta 378 so izgubili bitko proti Gotom pri Adrianoplu in cesar Teodozij je moral
dovoliti naselitev dveh »barbarskih« skupin na svojem ozemlju. V Panoniji se je
naselila skupina, ki so jo sestavljali Ostrogoti, Huni in Alani, v Trakiji pa so se naselili
Vizigoti. Po smrti cesarja Teodozija leta 395 sta obe skupini postali sovražni cesarstvu,
saj ju rimsko cesarstvo ni moglo več obvladovati (15-16).
Jeseni leta 401 so Goti obkolili Oglej, a ga niso uničili. Naslednje leto so se mimo
Ogleja umikali nazaj na Balkan. Kromacij naslednjega velikega vdora Vizigotov, ki so
leta 410 zavzeli celo Rim, ni več doživel (15-16).
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Kromacij neposredno pri zgoraj omenjenih dogodkih ni omenjen. Veliko bolj je
izstopala vloga milanskega škofa Ambroža, ki se je leta 388 in 394 srečal s cesarjem
Teodozijem v Ogleju. Bitko pri Frigidu omenjajo trije. Najprej jo je omenil škof
Ambrož, pet let pozneje (zadnja leta 4. stoletja) jo omenja Janez Krizostom, dve
desetletji pozneje pa tudi sv. Avguštin. Bitko pri Frigidu omenja tudi Rufin v Cerkveni
zgodovini. Rufin bitko prikazuje kot zmago krščanstva nad poganstvom. Sv. Kromacij v
eni od svojih pridig (Sermo 19) na podoben način kot Rufin omenja zmagoslavje
krščanskega križa nad hudiči, kar bi se lahko nanašalo na Teodozijevo zmago nad
pogani oziroma Evgenijem (15-16).
6.4.2 Pravi Oglejčan, govornik in teolog
Škof Kromacij je bil pravi Oglejčan. Njegova družina je bila krščanska in je tako
Kromacij od malega rasel sredi oglejske krščanske skupnosti. Kromacij je bil izredno
izobražen. Deležen je bil klasične izobrazbe, ki je dajala velik poudarek govorništvu,
kar se vidi v njegovih pridigah. Učil se je tudi grškega in hebrejskega jezika, da je lahko
prebiral Sveto pismo v izvirniku. Kromacij je bil pred letom 369 posvečen za duhovnika
(Špelič 2008, 15-16).
Da je bila njegova družina res krščanska, dodatno potrjuje dejstvo, da so se skupaj z
njim za duhovno življenje v skupnosti odločili tudi njegov brat in sestri. Ta skupnost je
pod vodstvom škofa ustanovila manjši samostan (15-16).
Od leta 369 ali 370 naprej je pod vodstvom škofa Valerijana kar nekaj časa preživel v
tem duhovniškem bratstvu skupaj z Rufinom, Hieronimom, Jovinom in Evzebijem.
Naslednji zapis o Kromaciju je iz leta 381, ko je sodeloval na oglejski sinodi, kjer je
tudi govoril. Po smrti Valerijana je Kromacij leta 388 postal novi oglejski škof. Po vsej
verjetnosti ga je v škofa posvetil Ambrož Milanski (15-16).
Kromacij je ohranjal stike z nekdanjimi člani duhovniškega bratstva. To potrdi podatek,
da mu je leta 390 Hieronim iz Betlehema poslal svoj Komentar preroka Habakuka, v
katerem zapiše, da je Kromacij najbolj izobražen med škofi. Le tri leta pozneje
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Hieronim posveti Kromaciju in Heliodoru, ki sta mu finančno pomagala, svoj novi
latinski prevod Salomonovih svetopisemskih knjig (15-16).
Kromacij je bil tudi gradbenik. Konec 90. let je dogradil oglejsko baziliko, ki je bila
poimenovana po njem, in je postavljena nad prejšnjo južno dvorano Teodorjeve. Zraven
zgradi še osmerokotno krstilnico s šetserokotnim bazenom (15-16).
Leta 398 poseže v spor med Rufinom in Hieronimom v želji, da bi ju spravil med seboj.
Ob tej priliki Hieronim prišteje oglejsko Cerkev med najpomembnejše škofovske
sedeže tistega časa: Rim, Aleksandrija in Milano (15-16).
Na začetku 5. stoletja je začel pisati Komentar k evangeliju po Mateju (Tractatus), a ga
ni uspel dokončati. Še pred tem je objavil Govore (Sermones), ki jim ne moremo točno
določiti časa nastanka (15-16).
Leta 403 ali 404 je Rufin posvetil Kromaciju svoj latinski prevod Homilij o Jozuetu,
delo Origena Aleksandrijskega. Naslednje leto je Kromacij prosil Hieronima za latinski
prevod Tobijeve knjige (15-16).
Kromacij se ni ukvarjal samo s svojo škofijo, ampak je posegal tudi širše. Leta 403 je
tako pisal cesarju Honoriju v obrambo Janeza Krizostoma, carigrajskega patriarha.
Janez Krizostom je bil namreč odstavljen s sedeža in je prosil za posredovanje njega in
milanskega ter rimskega škofa. V zahvalo je Kromaciju Krizostom poslal pismo, v
katerem predstavi čudoviti potret oglejskega škofa (15-16).
Kromacij je umrl v Ogleju proti koncu leta 407 ali na začetku 408, tik pred gotskim
vdorom pod vodstvom Alarika (15-16).
O Kromaciju je govoril Benedikt XVI. leta 2007. Po papeževih besedah je krščanska
skupnost v Ogleju leta 388, ko je Kromacij postal škof, že dozorela. Med sredo 3. in
prvimi leti 4. stoletja so Decijeva, Valerijanova in Dioklecijanova preganjanja pokosila
veliko kristjanov in napravila veliko mučencev. Poleg tega se je morala oglejska Cerkev,
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kot veliko drugih Cerkva tedaj, spopasti z arijanskim krivoverstvom. V Ogleju je našel v
tem času zatočišče sam Atanazij, kamor je zbežal pred arijanci (Benedikt XVI. 2007).
Hieronim Kromacijevo mater primerja s prerokinjo Ano, njegovi dve sestri z modrimi
devicami iz evangelijske prilike, Kromacija samega in njegovega brata Evzebija pa z
mladim Samuelom (Benedikt XVI. 2007).
4. stoletje, ki je prineslo versko svobodo in konec preganjanj, je bilo za mlade svobodne
cerkvene skupnosti zelo živahno s stališča oblikovanja cerkvenega nauka in
vzpostavljanja cerkvene prakse. Gre tudi za zlato dobo cerkvenih očetov (Špelič 2008,
15-16).
V oglejski skupnosti so se oblikovale številne teološke posebnosti (primer oglejske
veroizpovedi je naveden zgoraj). Oglej je imel očitno veliko opraviti s krivoverci.
Oglejsko skupnost je bilo po nastopu verske svobode potrebno vzgajati in seznanjati s
krščansko vero in tu se je izredno izkazal sv. Kromacij, kot veliki govornik in teolog
(Špelič 2008, 15-16).
6.4.3 Dela
Napadi barbarov v četrtem in petem stoletju so povzročili veliko škodo. Ne le škodo za
ljudi in zidove, ampak so bili prizadeti tudi številni spisi. Uničena so bila številna dela
sv. Kromacija. Njegov opus smo lahko samo slutili in ga sestavljali le po delih
(Benedikt XVI. 2007).
Številna dela so tudi pozneje pripisovali drugim avtorjem. Nekatera – tudi zaradi enake
začetnice imena Chrysostomus – Chromatius – so pripisovali Janezu Krizostomu, druga
Ambrožu in celo Avguštinu, pa tudi Hieronimu (Benedikt XVI. 2007).
Odkritje velikega dela njegovih spisov je bil splet srečnih okoliščin, ki so omogočile
rekonstrukcijo njegovega opusa: več kot 40 govorov in več kot 60 razprav razlage
Matejevega evangelija (Benedikt XVI. 2007).
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Kromacijev jezik je bil ljudski, čeprav je bil, kot smo omenili, dobro izobražen. V
burnih časih vpadov barbarskih ljudstev je znal kot dobri pastir stopiti k vernikom in jih
potolažiti (Benedikt XVI. 2007).
Lemarie Oglej poleg Rima, Milana in Torina prišteva med največja duhovna središča
Italije. Zaradi razmaha duhovnega gibanja, Rufinovih, Hieronimovih, Kromacijevih (in
na novo odkritih Fortunacijanovih) spisov je to vsekakor opravičeno (Cuscito 1990,
443).
6.4.4 Kromacijeva teologija
Kromacijeva naloga ni bila lahka. Ko je postal škof, je dobil v služenje ozemlje, ki se je
raztezalo od sedanjih švicarskih, bavarskih, avstrijskih in slovenskih dežel do
Madžarske (Benedikt XVI. 2007).
Kromacij je razlagal Sveto pismo in je svetopisemska besedila z alegorično metodo
konkretiziral na Cerkev in cerkveno skupnost. Svetopisemske dogodke je tako iz
oddaljene preteklosti predstavil aktualnemu poslušalcu. Kromacij je bil zelo strog, kar
zadeva pravi nauk. Pri Sveti Trojici poudarja, da so vse tri osebe enega bistva in med
njimi ni razlik v stopnji božanstva. Kromacij je tako veliki zagovornik nicejskega (325)
in carigrajskega koncila (381) in na neki način predhodnik kalcedonskega koncila (451).
Oglejski škof je jasno učil, da Kristus ni le Bog in človek, ampak pravi Bog in pravi
človek v eni osebi (Špelič 2008, 15-16).
Od uveljavitve verske svobode še ni preteklo veliko vode, zato je Kromacij v svojih
delih še vedno nagovarjal pogane. Tematika, ki jo je v svojih pridigah največkrat razvil
Kromacij proti poganom, je zagotovo malikovalstvo. O poganih Kromacij na splošno
meni, da se hranijo z zmotami. Ko Kromacij predstavlja človekov eshatološki položaj,
predstavlja predvsem pozitivno stran. Ne govori toliko o kaznih, ki so namenjene
grešnikom, ampak o večnih dobrinah, ki so namenjene vernikom. Govori nam o
palmovi vejici in o nesmrtnem vencu za kristjane, govori o plačilu, ki je bogatejše, čim
večje je preganjanje, o večni slavi svetnikov. V božje kraljestvo pridemo po lestvici
blagrov (Cuscito 1990, 448).
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Po besedah Benedikta XVI. je bil Kromacij moder učitelj in goreč pastir. Želel je
najprej prisluhniti Besedi, da bi jo bil sposoben oznanjati. Vedno izhaja iz Božje Besede
in se k njej vrača. Posebej ljube so mu bile teme o skrivnosti Svete Trojice, Svetega
Duha in skrivnosti Jezusa Kristusa (Benedikt XVI. 2007).
Kromacij v pridigi 11 lepo opiše Kristusovo pravo božjo in človeško naravo, saj pravi:
"V funtu tistega pistiškega ali dragocenega mazila se kaže apostolski nauk, ki ga je
Cerkev sprejela. Cerkev namreč ne bi mogla priti h Kristusu drugače kot po
apostolskem nauku. Poglej pa, kako je nakazana skrivnost vere v tej ženi. Ni takoj
mazilila Gospodove glave, ampak noge. Kristusove noge pomenijo skrivnost
učlovečenja, ko se je v poslednjem času blagovolil roditi iz Device. Glava pa kaže na
slavo njegove božanskosti, v kateri je pred vsemi časi izšel iz Očeta. Cerkev torej
najprej pride h Gospodovim nogam in šele potem h glavi. Če se ne bi najprej poučila o
Kristusovem učlovečenju iz Device, ne bi nikoli mogla spoznati slave njegovega
božanstva, ki je od Očeta. Zato najdemo zapisano o jagnjetu, ki je bilo po postavi
darovano kot Kristusova skrivnost: Jejte ga z glavo in nogami, to je, verujmo o Kristusu
oboje, da je Bog in človek. Bog od Očeta, človek iz Device. Glava, kot smo rekli, pomeni
njegovo božanstvo, ki je od Očeta; noge pa pomenijo njegovo učlovečenje, ki je iz
Device. Sicer ne moremo biti rešeni, če o Kristusu ne verujemo obojega. Tako nekateri
krivoverci, ki priznavajo Kristusa samo kot človeka in zanikajo njegovo božanstvo, kot
na primer Fotin, sicer imajo noge, nimajo pa glave, ker so zapustili glavo vere. Mi pa se
pravilno držimo obojega o Kristusu, ker oboje priznavamo. Imamo noge, ker verujemo v
njegovo učlovečenje iz Device. Imamo tudi glavo, ker izpovedujemo njegovo božanstvo
od Očeta." (Kromacij, Sermo XI, 4 – prevod Miran Špelič).
Kromacij nadalje izpostavlja nebesa, kamor odnesejo ubogega Lazarja, na drugi strani
je kraj, kjer je trpljenje brez konca, kjer konča bogatin. Kromacij v pridigi 26 opozarja
vernike na vstajenje telesa, kot sestavni del odrešenja: »Čeprav je sv. Tomaž dokazal
Kristusovo telesno vstajenje, ne Markion ne manihejci niso hoteli priznati, da je Gospod
vstal od mrtvih s svojim lastnim telesom.« (Cuscito 1990, 449).
Vest o človekovem celovitem odrešenju po smrti je zagotovo močno odjeknila v
poganskem svetu, ki je doživljal precejšnje travme spričo telesne usode po smrti (449).
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Kromacij Oglejski je Kristusa predstavil kot škrlatno jagnje (agnus purpureus) in s tem
pokazal na svojo izobraženost. S temi besedami je namreč povzel Vergilovo 4. eklogo, v
kateri pesnik opeva preobrazbo narave, ki bo nastopila v zlati dobi. Rodil se bo izreden
deček. V njegovi dobi ne bodo več barvali volne, ampak se bo le-ta pordečila že na
ovcah na paši (449). Kromacij hoče torej na poganom razumljiv način predstaviti Jezusa
Kristusa kot tistega, ki prinaša nebeško kraljestvo.
Oglejska Cerkev je bila tista, ki jo je arijanska herezija zelo prizadela. To dokazujejo
nasilstva Valensa iz Murse, ki se je na ta način želel polastiti oglejskega škofovskega
sedeža. V določenih delih nauka je imel težave z arijanstvom tudi Kromacijev
predhodnik Fortunacijan. Kromacij se je proti arijanstvu vseskozi močno boril. V enem
od svojih del je zapisal, da je brezbožni Arij kot grabežljiv volk, ki seje neslogo in
pustošenje v Kristusovo Cerkev (449).
Oglej je bil odprt zunanjim vplivom in najbližji Iliriku, kjer je bilo središče zahodnega
arianizma. Pri tem ne smemo pozabiti tistih Ilirov, ki so po bitki leta 378 pribežali v
severno Italijo (450).
Kromacijeva

kristologija

upošteva

zaskrbljenost

aleksandrijske

Cerkve

glede

Kristusovega božanstva in pomisleke Antiohije glede prave človeške narave. Kromacij
se je namreč veliko ukvarjal s pravo človeško in božjo naravo v eni sami učlovečeni
Besedi in to nekaj desetletij pred koncilom v Kalcedonu leta 451 (450).
Učlovečena Beseda je pravi Bog in pravi človek. Po Kromaciju je Kristus popolnoma
prevzel človeškost in ji v dar izročil svojo božanskost. Kromacij je takšne definicije
zapisal zaradi arijanske herezije. Te resnice pa so bile več desetletij pozneje potrjene na
kalcedonskem koncilu (Benedikt XVI. 2007).
Oglejska Cerkev je bolj kot vse druge na zahodu izredno pozornost delovanju Svetega
Duha. Kar zadevo Marijo, pa je bilo njeno čaščenje v Ogleju prisotno med prvimi na
Zahodu. Kromacijeva mariologija je večinoma povezana z ekleziološkimi vprašanji.
Posebej zanimiv je odlomek iz Govora (Sermo) 29, v njem namreč Marijin dom označi
kot zbor svetih, okrašen s škrlatno barvo, kjer se je rodila iz častitljive krvi mučencev. V
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Govoru 30 pravi, da tam, kjer se ne oznanja Kristusovega učlovečenja po Devici Mariji,
Cerkve ni. Kromacij torej povezuje Marijo s Cerkvijo, ki je sad velikonočne skrivnosti
kot osnove naše vere (Cuscito 1990, 450).
Kromacijeva mariologija je po besedah Benedikta XVI. jasna in točna. Po njegovih
besedah kar nekaj opisov Device Marije dolgujemo svetemu Kromaciju. Marija je
»evangeljska devica, sposobna sprejeti Boga«, je »brezmadežna in neokrnjena ovčica«,
ki je rodila »v škrlat odeto jagnje« (prim. Govor 23,2). Devica Marija je v očeh
Kromacija velikokrat v povezavi s Cerkvijo. Obe sta namreč devici in materi (Benedikt
XVI. 2007).
Predvsem v komentarju evangelija po Mateju je Kromacij razvil svojo ekleziologijo.
Kromacij govori o eni Cerkvi, ki se je rodila iz Kristusove krvi. Cerkev je po njegovih
besedah dragoceno oblačilo, ki ga je stkal Sveti Duh. Podoba ladje na viharnem morju
je Kromaciju v povezavi s Cerkvijo (prim Razprava 42,2) še posebej ljuba (Benedikt
XVI. 2007).
Glede usmiljenja se Kromacijeva misel povsem sklada s tradicijo cerkvenih očetov, ki
so pozorni na imenitnost nebeških dobrin in obsojajo zemeljske. Po sv. Ciprijanu se
sklicuje na prvotno skupnost v Jeruzalemu, ki jo ima za vzor edinosti. Kromaciju je bila
ta tema še posebej pri srcu, še posebej z vidika skupnih zemeljskih dobrin. (Cuscito
1990, 450–451).
Kromacij je še danes aktualen, saj nas spodbuja k zaupni molitvi, da nas Gospod
obvaruje pred nevarnostmi, kot je nekoč obvaroval izvoljeno ljudstvo in v Kromacijevi
dobi oglejsko cerkveno skupnost (Špelič 2008, 15-16).
6.4.5 Vpliv Kromacija na slovenske dežele
V Kromacijevi dobi je bilo slovensko ozemlje razdeljeno med štiri province. Zahodni in
osrednji del je pripadal provinci Venetia et Histria, glavno mesto te province je bil
Oglej. Večji del Štajerske je pripadal Sredozemskemu Noriku, Prekmurje provinci Prva
Panonija, osrednja in vzhodna Dolenjska ter Bela krajina pa provinci Saviji. Kromacijev
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vpliv se je zagotovo zaznal v provinci, ki ji je načeloval Oglej, torej v provinci Venetia
et Histria. Na oglejski sinodi leta 381, ki je jasno obsodila arianizem, so sodelovali
številni škofje z današnjega slovenskega ozemlja. Te sinode se je udeležil emonski škof
Maksim. Na Ptuju je bil v tistem času škof Julijan Valens, ki je edini poznani arijanski
škof na današnjem slovenskem ozemlju (Bratož 2008).
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7. Konec antičnega Ogleja
Zlata doba oglejske krščanske misli, ki je vrh dosegla v 4. stoletju, se je v prvem
desetletju 5. stoletja končala. V Italijo so po smrti Kromacija vdrli Goti, ki so leta 410
zavzeli Rim. Oglej je delil usodo preostanka antičnega sveta, čeprav je mesto še
preživelo približno štiri desetletja.

7.1 Barbarski vpadi
Goti so severnojadranske dežele obiskali konec četrtega stoletja. Prodrli so vse do
vznožja Julijskih Alp, ki so jih v starih časih imenovali Venetske in porušili tudi Stridon,
rojstni kraj sv. Hieronima. Zatem so se odpravili proti Italiji in leta 408 verjetno osvojili
Emono in Oglej ter 410 pod vodstvom Alarika oplenili Rim (Bratož 1988, 491). Oglej je
imel pri vdoru Alarikovih Gotov srečo, da ni bil končna postaja, ampak je ležal le na
poti plenjenja.

7.2 Uničenje Ogleja
Povsem drugače je bilo dobrih 40 let pozneje. Druga velika skupina, ki je ogrožala to
področje, so bili Huni. Hunsko osvajanje v severni Italiji in pred tem drugje se kaže v
dveh načinih ravnanja. V primeru, da se je mesto predalo ali pa so ga uspeli zavzeti brez
večjih težav, so Huni takšno mesto sicer oplenili, vendar se je pozneje lahko vrnilo v
življenje. Do temeljev pa so bila porušena mesta, ki so se upirala ali pa so imeli Huni za
to dejanje vojaški razlog (Bratož 2014, 343).
Rimski vojskovodja Aecij, ki je bil zadolžen za obrambo Italije, je na področju obrambe
severovzhodnih provinc povsem odpovedal in se hunski vojski praktično ni uprl. Huni
so naleteli na izredno močan odpor šele pri obleganju Ogleja. Oglej, ki je bil dobro
utrjeno mesto, je klonil šele po večmesečnem obleganju (344).
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Hunski vojskovodja Atila naj bi že načrtoval umik, vendar naj bi ga po legendi rešil
umik štorkelj z obzidja, kar si je Atila razlagal kot znamenje, da bo lahko zavzel Oglej.
Beg ptic z obzidja kot znamenje, da bo mesto padlo, je znan v grškem, rimskem in
germanskem prostoru (344).
Huni so po tem znamenju bega štorkelj sklenili ponovno napasti. V napadu so tokrat
uporabili oblegovalne naprave in uspeli prebiti obzidje mesta. Huni naj bi po zapisu
germanskega kronista Jordanesa Oglej povsem opustošili in celo zravnali z zemljo. O
popolnem uničenju mesta govorijo tudi drugi viri (344).
Po poročanju Pavla Diakona, langobardskega kronista, naj bi mesto dodatno uničil
požar, kar so potrdile tudi arheološke raziskave. Sledi požara so bile najdene po celem
mestu, tudi v škofijskem središču in območje foruma z baziliko (344).
Mesto naj bi padlo 18. julija 452 in je nato za praktično 50 let izginilo iz svetovne
zgodovine. Oglej se je začel ponovno dvigovati šele v času Teoderika in pozneje
Justinijana v šestem stoletju (344).
Namesto Ogleja so v tem času na veljavi pridobivala druga mesta: Verona, Treviso,
Forum Iulii (Čedad) in seveda Gradež (344).

7.3 Usoda oglejskih kristjanov
O tem, kaj se je zgodilo z oglejsko krščansko skupnostjo, sta se izoblikovali dve
prepričanji. Po gradeško–beneških kronikah naj bi se kristjani pravočasno rešili v
Gradež in tam ustanovili novo središče. Po izročilo domačih, oglejskih kronik, pa naj bi
krščansko skupnost v Ogleju Huni praktično uničili, pri čemer naj bi bil ubit tudi škof
Nicet (Bratož 2014, 345).
Oglejski del izročila, ki omenja smrt škofa Niceta, je zanesljivo napačen, saj je škof
omenjen v papeškem pismu leta 458, torej sedem let po napadu Hunov, kar pomeni, da
je moral biti še živ (345).
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Po drugi strani je dejstvo, da je Gradež po padcu Ogleja res pridobil na veljavi. Ko je
mesto Oglej po polstoletnem mrku ponovno začelo rasti, se je Gradež omenjal kot
»oglejski otok« (insula Aquileia), tudi poprej je Gradež veljal kot podružnica Ogleja
(346).
Huni so po porušenju Ogleja nadaljevali svoj osvajalski pohod po mestih severne Italije
in oplenili celo Milano. Vsa ta mesta, ki jih je očitno prestrašil oglejski primer, se niso
upirala, ampak so odprla vrata osvajalcem. Huni so vsa ta mesta resnično samo oplenili,
niso jih pa razrušili. V Milanu so sicer požgali osrednjo cerkev in se znesli nad kleriki
(346).
Hunom nova osvojena ozemlja niso koristila, so pa pridobili velik plen. Leto prej je bila
namreč na tem področju velika lakota, ozemlje pa so seveda še dodatno opustošili sami.
Huni tako niso imeli dovolj velikih zalog hrane, ob pomanjkanju pitne vode pa jih je
prizadela še kužna bolezen. Iz navedenih razlogov je Atila opustil načrt o pohodu na
Rim in se odločil za umik v Panonijo, kjer je naslednje leto umrl, hunsko kraljestvo pa
je v naslednjem obdobju v nasledstvenih vojnah propadlo (347 - 348).
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Sklepna beseda
Oglej je bil v rimskih časih veliko mesto, eno največjih mest v državi. Ustanovitelji
mesta so imeli od samega začetka dva namena: obrambo države pred vdori barbarov in
širjenje rimske kulture proti vzhodu.
Oglejska cerkvena skupnost je v 4. stoletju zasijala in postala eno od glavnih središč
krščanske misli na zahodu. Škofa Kromacij in Fortunacijan sta bila nedvomno izjemni
osebnosti, ki sta zasijala v krščanski skupnosti, ki je bila dobro organizirana že v času,
ko krščanstvo še ni bila dovoljena vera. V nalogi smo se posvetili iskanju razlogov za
razcvet oglejske krščanske skupnosti in predstavili njihove največje vrhove. Še posebej
smo predstavili delo Fortunacijana, katerega komentar je bil odkrit pred kratkim, in
Kromacija, ki je bil veliki voditelj svoje skupnosti in v svojem času znan po krščanskem
svetu.
Krščanstvo je bilo v Ogleju prisotno že v drugem stoletju. Če iz legende o sv. Mohorju
in Fortunatu izluščimo zgodovinski del, lahko ugotovimo, da je bil prvi oglejski škof sv.
Mohor, ki je bil vodja oglejske cerkvene skupnosti konec drugega ali v začetku tretjega
stoletja.
Še malo dlje nazaj lahko postavimo oglejska brata papeža Pija I. in Hermasa. Oba sta
bila po vsej verjetnosti doma iz Ogleja. Papež Pij I. je sredi drugega stoletja postal prvi
papež italijanskega izvora, njegov brat Hermas pa je napisal eno od klasičnih del
svetovne patristike, Pastirja. Ne vemo sicer, kdaj sta Pij I. in Hermas postala kristjana,
lahko sta se spreobrnila tudi pozneje v Rimu. Vseeno pa Hermasov Pastir kaže nekatere
zanimive vzporednice z razmišljanjem Viktorina Ptujskega. Ptuj je v tistih časih sodil v
oglejsko vplivno območje. Oba pisca sta bila negativno razpoložena do posvetne
države, saj sta jo imela za hudičevo tvorbo. Obema je bila nadalje skupna točka
Kristusova pot v podzemlje, oba sta kritizirala tudi bogate kristjane.
Dodaten argument o zgodnjem razvoju krščanstva v Ogleju daje vpogled v način
širjenja krščanstva znotraj rimske države. Krščanstvo je bilo v začetku precej »urbana«
vera, saj se je najprej razširilo v večja in pomembnejša mesta rimskega cesarstva, od
tam pa se je širilo nato v manjša mesta in na podeželje. Oglej je bilo znotraj rimske
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države eno najpomembnejših mest, v določenih trenutkih zgodovine so ga klicali celo
drugi Rim. Za občasno bivališče so si to severnojadransko mesto izbrali tudi cesarji.
Rimska država je kristjane preganjala tudi v Ogleju in njegovi okolici. Kristjane naj bi
rimska država na območju Ogleja preganjala dve leti, zgodovinsko dokazanih pa je
sedem mučeništev. Mučeništva dodatno kažejo na to, da je bilo krščanstvo v Ogleju in
že tudi v njegovi okolici prisotno. Vprašanje mučencev je pomembno vplivalo tudi na
krščansko skupnost po koncu preganjanj. Kromacij je dejal, da tisti, ki umrejo
mučeniške smrti, v Cerkvi zavzamejo prav posebno mesto. Nadalje pravi, da je njihov
krst z krvjo močnejši od krsta z vodo. V vrstnem redu pa mučence našteva takoj za
očaki, preroki in apostoli ter pred spoznavalci, duhovniki.
Oglej je bil močno trgovsko in kulturno središče, ki je raztezalo vpliv nad velikim
področjem vznožja vzhodnega dela Alp. V mestu so bili prisotni številni prebivalci, ki
so prihajali iz vzhodnega dela rimskega cesarstva. Iz poznejših zapisov in dogajanja
lahko ugotovimo, da sta na oglejsko cerkveno skupnost vplivala predvsem Rim in
Aleksandrija. Vpliv Rima je glede na bližino logičen in razumljiv, precej bolj zanimiv in
žal v potankosti še neraziskan ter nejasen pa je vpliv aleksandrijske Cerkve. Škof
Fortunacijan je bil sicer doma iz severne Afrike, vendar bi samo temu dejstvu težko
pripisali cel vpliv. Vpliv Aleksandrije je oglejskim očetom dal posebno noto, ki jih je
razlikovala od drugih piscev krščanskega zahoda.
Na osnovi povezave z Aleksandrijo je namreč že zelo zgodaj v Ogleju prisotno čaščenje
Marije. Dogmo o Mariji kot božji porodnici (Theotokos) je razglasil šele koncil v Efezu
leta 431 in takrat se je iz Vzhoda čaščenje Marije razširilo tudi na zahod. Oglejska
cerkev je šla pri vprašanju čaščenja Marije svojo pot oziroma bolje rečeno, je bila
predhodnica poznejšega razvoja. Sv. Hieronim je že leta 383 napisal traktat s področja
mariologije. Rufin je na začetku 5. stoletja v polemiki proti Judom Marijo predstavljal
kot večjo Devico. Čaščenje Marije je bilo prisotno tudi v delih škofa Kromacija. Ob
vsem tem so bile glavne cerkve v Ogleju posvečene Mariji.
Oglej je v 4. stoletju, takoj po koncu preganjanj, postal eno od glavnih središč krščanske
misli. Na osnovi pogojev in izkušenj, ki so jih dala predhodna stoletja, je Oglej postal
glavno škofijsko središče na severnojadranskem področju. V drugi polovici 4. stoletja se
je v mestu oblikovala skupina, ki bi jo za svojo z veseljem vzelo vsako krščansko
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središče. V mestu so se namreč skupaj našli Hieronim, Rufin in Kromacij. Prva dva sta
pozneje odšla na Vzhod, Kromacij pa je ostal v Ogleju, postal šesti škof od začetka
verske svobode in ena najpomembnejših osebnosti zahodne Cerkve. Janez Krizostom se
je v težavah za pomoč obrnil nanj, Hieronim pa ga je celo označil za najbolj
izobraženega med škofi. Kromacij je želel napisati Komentar k evangeliju po Mateju,
vendar ga žal ni uspel dokončati. Ohranjenih pa je preko 40 govorov, iz katerih lahko
razberemo bogastvo njegove misli. Njegov jezik je bil ljudski, čeprav je bil kot že
omenjeno zelo izobražen. V burnih časih je znal stopiti med vernike kot pravi pastir
cerkvene skupnosti.
Kromacij je vero želel približati ljudem. Verske resnice je ljudem predstavljal na
razumljiv in konkreten način. Glede pravega nauka je bil strog in brezkompromisen.
Kromacij je sodeloval na oglejski sinodi leta 381, ki se je spopadla z arianizmom, kot
udeleženec in tudi kot govornik.
Kromacij je poudarjal, da so pri Sveti Trojici vse tri osebe enega bistva in med njimi ni
razlik v stopnji božanstva. Na način je bil veliki zagovornik nicejskega in v določeni
meri predhodnik kalcedonskega koncila.
Glavni cilj Kromacija je bil, da bi ljudi navdušil za evangelij. Verjetno iz tega razloga ni
veliko govoril o kaznih za grehe, ampak predstavlja raje dobrine, ki so ali bodo dane
vernikom. O pomenu Kromacija za Cerkev je spregovoril tudi Papež Benedikt XVI., ki
je ob 1400-letnici smrti Kromacija poudaril, da kar nekaj opisov Device Marije
dolgujemo njemu. Pomemben je njegov nauk glede božje in človeške narave Jezusa
Kristusa.
Kromacijev predhodnik na škofovskem sedežu v Ogleju sredi 4. stoletja, Fortunacijan,
pri vprašanju arianizma ni bil vedno na pravi strani. O četrtem škofu v Ogleju je
Hieronim zapisal, da je bil severnoafriškega izvora in da je napisal komentar k
evangelijem. Komentar je dolgo časa veljal za izgubljenega, obstajali pa so tudi
fragmenti, ki so dokazovali Hieronimov zapis.
Celoten Fortunacijanov komentar je bil najden pred kratkim. Šele pred štirimi leti je bil
ponovno odkrit v kölnski stolni knjižnici. Ker gre za eno največjih odkritij patristike v
zadnjih letih, smo kar nekaj prostora v nalogi namenili predstavitvi tega komentarja, ki
nosi naslov Vodilo evangelijev.
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Fortunacijan v Vodilu evangelijev izhaja iz enotnosti evangelijev, kar pomeni, da
zgodbo pripoveduje povezano. Za osnovo si je Fortunacijan vzel evangelij po Mateju,
njegovo poročilo pa je obogatil še z navedbami iz evangelija po Luku in Janezu. V
Vodilu se skozi cel komentar kot rdeča nit vleče polemiziranje z Judi, ki niso priznali
Jezusa Kristusa. Fortunacijan se v komentarju ni ukvarjal s herezijami, čeprav je omenil
arianizem. Bistvo komentarja je razlaga evangelijev. Njegova razlaga evangelijev je
alegorična. Tako na primer telesne dele: roke, noge in oči primerja s službami v Cerkvi:
duhovniki, diakoni, škofi. Podobno kot pozneje Kromacij je tudi Fortunacijan uporabljal
jezik, ki je bil blizu ljudem.
Vodilo evangelijev, ki je predstavljeno v nalogi, bo še predmet prihodnjih raziskav. Prve
korake na tem področju je naredil Lucas Dorfbauer, ki je rokopis v Kölnu tudi odkril.
Dorfbauer ugotavlja kar nekaj podobnosti med Fortunacijevem in Kromacijevem
komentarjem evangelija po Mateju. Oba škofa sta komentirala podobne dele evangelija
in si določene pojme razlagala na podoben način. Čeprav sta bila škofa v istem mestu,
ni verjetno, da bi črpala iz istega vira. Po vsej verjetnosti je tako Kromacij del svoje
misli v določeni meri razvil na idejah svojega predhodnika Fortunacijana.
Fortunacijanov vpliv na zahodno krščansko misel se bo v prihodnje še bolj razkril. Šele
z najdbo celotnega komentarja je namreč vidno, da je vplival na številne druge zahodne
avtorje in dela, ne le v italijanskem, ampak tudi v širšem evropskem prostoru.
Navedimo samo primer rokopisa, ki je nastal najpozneje v 8. stoletju na področju južne
Nemčije ali Švice. Avtorstvo tega rokopisa, ki je vseboval Hieronimova pisma in
izvlečke Fortunacijanovega komentarja, so pripisovali samo prvemu. Šele sedaj se
lahko vidi, da določeni deli pripadajo Fortunacijanu. Ta rokopis je bil osnova, na kateri
sta nastala münchenski in züriški kodeks.
Kromacij in Fortunacijan sta tako veliko dala razvoju krščanske zahodne misli. V
svetovnem merilu sta danes znana še dva pripadnika oglejske cerkvene skupnosti,
Hieronim in Rufin, nekdaj prijatelja, ki sta pozneje pri vprašanju Origena pristala na
nasprotnih bregovih. Hieronim in Rufin sta izhajala iz iste skupnosti posvečenega
življenja kot Kromacij in sta z njim ohranjala pristne stike. Spor obeh je bil v določeni
meri pozitiven, saj je Zahodu pomagal razumeti problematiko, ki se je razvila zaradi
origenizma.
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Hieronim je iz Ogleja odšel v Sveto deželo in se ni več vračal, je pa ohranjal stike s
Kromacijem. Rufin, ki je prav tako odšel v Egipt in nato v Sveto deželo, pa se je v Oglej
vrnil. Hieronima v delu nismo posebej predstavljali, ker je vrhunec svojega ustvarjanja
doživel v »neoglejskem« obdobju. Rufin, po drugi strani, pa je z Oglejem ohranil
močne stike in celo napisal komentar oglejske veroizpovedi.
Rufin je bil pomemben prevajalec, ki je krščanskemu Zahodu predstavil misel grških
avtorjev, ki so bili do takrat neznani. Za predstavitev oglejske misli, je še posebej
zanimiv njegov komentar oglejske veroizpovedi, ki se je tako v celoti ohranila. Oglejska
veroizpoved predstavlja številne posebnosti oziroma nebistvene različice izpeljave
nauka. Veroizpoved ostaja na liniji pravovernosti, vendar predstavlja zanimive vidike, ki
jih je takrat upoštevala oglejska skupnost: od boja proti herezijam do raznih elementov,
ki jih druge veroizpovedi nimajo. Eden takšnih primerov je zapis dejstva, da je Kristus
šel v podzemlje in tam premagal smrt. Z uporabo kazalnega zaimka »tega mesa« je
pomembna značilnost oglejske veroizpovedi tudi posebej poudarjeno vstajenje mesa
oziroma telesa osebe, ki izgovarja veroizpoved.
Po veličastnem 4. stoletju je sredi petega stoletja Oglej in posledično njegovo krščansko
skupnost prizadel napad Hunov, ki so pod vodstvom Atile uničili mesto. To dejstvo je
pomenilo konec antičnega Ogleja. Njegovo dediščino so si pozneje razdelila različna
mesta v okolici, pred samo oglejsko Cerkvijo pa je bilo obdobje patriarhata, ki je
obstajal skozi ves srednji vek.
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Povzetek in ključne besede
Oglej je bil v rimskih časih eno največjih mest Rimskega imperija, v določenih
obdobjih imenovan celo drugi Rim. Krščanstvo je v to rimsko velemesto ob reki Nadiži,
ki je bilo v srednjem veku izredno pomembno za pokristjanjenje Slovencev, prišlo zelo
zgodaj. Po nekaterih mnenjih naj bi bila oglejčana papež Pij I in njegov brat Hermas,
avtor Pastirja. Zanimiva je poznejša, sicer nikoli dokazana teza, da naj bi v Oglej
krščanstvo prinesel evangelist Marko. Krščanstvo je bilo v Ogleju prisotno že v času, ko
se je morala Cerkev še skrivati po katakombah.
Po koncu preganjanj je oglejska cerkvena skupnost zaživela v polnem razcvetu. Teodor,
prvi škof po koncu preganjanja kristjanov, je začel graditi veličastno baziliko. Z
oglejsko skupnostjo pa so povezana velika imena krščanstva, od Ambroža Milanskega
do Rufina in Hieronima. V zadnjem času svet odkriva še dva izredno pomembna škofa,
katerih dela so se v viharnih poznoantičnih časih izgubila. Škofa Fortunacijan in
Kromacij sta namreč vsak na svoj način ogromno prispevala k razvoju zahodne
krščanske misli. Fortunacijanov komentar k evangelijem je danes zadnje veliko odkritje
patristike. Nekoliko bolj je že raziskano delo Kromacija, še posebej v njegovih pridigah
lahko vidimo bogastvo njegove misli.
Zaradi dejstva, da Oglej ležal na vzhodu zahodnega dela imperija in tega, da je mesto
imelo tudi pristanišče, je Oglej gojil precej močne stike z vzhodom. V baziliki še danes
lahko občudujemo največji talni mozaik krščanskega zahoda, oglejska cerkev pa je tudi
zelo zgodaj začela posebej častiti Marijo.

Ključne besede: Oglej, sveti Marko, Hijeronim, Rufin, Fortunacijan, Kromacij, oglejska
sinoda, oglejska veroizpoved.
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Zusammenfassung:
Aquileia war eine große Stadt des römischen Reiches, zu bestimmten Zeiten auch das
zweite Rom genannt. Christentum kämme in dieser römischen Metropole sehr früh.
Nach der Überlieferung soll Evangelist Markus in Aquileia den neuen Glauben
verkünden und dann den ersten Bischof, den heiligen Hermagoras, ernennen - diese
These ist sehr unwahrscheinlich. Nach einigen Meinungen nach sollten Papst Pius I.
und sein Bruder Hermas, Autor des Guten Hirten, aus Aquileia stammen. Jedoch, für
den ersten bekannten Bischof von Aquileia gilt St. Hermagoras. Am Ende der
Christenverfolgung, Blüte die christliche Gemeinschaft von Aquileia. Schon der erste
Bischof nach der Mailänder Vereinbarung, Teodor (308–319) begann eine prächtige
Basilika zu bauen. Mit Aquileia sind große Namen verbunden: Ambrosius von Mailand,
Rufinus und Hieronymus. Vor kurzem enthüllt die Welt zwei Bischöfen von Aquileia,
deren Werke in den turbulenten Zeiten verloren gegangen sind. Bischöfe Fortunatianus
und Chromatius tragen, jeder auf seine eigene Art und Weise, einen enormen Beitrag
zur

Entwicklung

des

christlichen

Denkens.

Evangelische

Kommentare

von

Fortunatianus sind heute eine große Entdeckung der Patristik. Besser bekannt ist das
Werk von Bischof Chromatius. Vor allem in seinen Predigten kann man ein Reichtum
seines Denkens sehen. Aquileia war eine Hafenstadt und war sehr mit dem Osten des
Römischen Imperiums verbündet. So kämmen viele Einflüsse aus dem Osten. In
Basilika von Aquileia gibt heute noch der größte Mosaikboden des christlichen
Abendlandes.
Schlüsselwörter: Aquileia, Evangelist Markus, Hieronymus, Rufinus, Fortunatianus,
Chromatius, Synode von Aquileia.
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