Dve znani osebnosti rimske Petovione
SV. VIKTORIN PTUJSKI
(†ok. 250, †2. november 303), latinsko Victorinus Poetovionensis ali Petavionensis. Viktorin
je edini ptujski svetnik, ptujski škof, cerkveni pisatelj, mučenec in cerkveni oče.
Viktorin je škofovsko službo opravljal v 2. polovici 3. stoletja in bil eden redkih, ki so zaradi
rimskega preganjanja delovali in literarno ustvarjali v tem obdobju. Sv. Viktorin velja poleg sv.
Hieronima za enega od cerkvenih očetov, ki prihaja z današnjega slovenskega ozemlja.
Rimska Petoviona je doživela svoj največji obseg v zgodnjem 3. stoletju. V Petovionu je živela
in delovala prva organizirana krščanska skupnost, škofija.
Krščanska cerkvena organizacija škofij se je razvila po zgledu upravne strukture provinc:
posamezna mesta – civitates so postala sedeži škofij, mednje spada tudi Petoviona.
Ena izmed glavnih zgodnjekrščanskih značilnosti je izrazito urbani značaj njene verske skupine.
Mesto, mestni način življenja sta dajala zgodnjim krščanskim skupnostim bistveno vsebino. V
mestu se je praviloma izoblikovala po ena skupnost, ki jo je vodil škof.
Metropolitija je imela sedež v Sirmiju (Sremski Mitrovici), pod katero sta spadali provinci
Panonija in del Norika, zato je Viktorina za škofa verjetno imenoval prav sirmijski metropolit.
Glede na to, da so se vzhodni kulti začeli širiti s priseljevanjem prebivalstva iz vzhodnih
provinc, se je od Marka Avrelija dalje močno razširil kult Mitre. Na Ptuju je bilo odkritih pet
mitrejev. Začetek delovanja škofa Viktorina okvirno sodi v dobo vojaških cesarjev (235─284),
kjer se je kot voditelj lokalne krščanske skupnosti srečal z vsemi verstvi, ki so bile v Petovioni.
Škof Viktorin je bil prvi literarno delujoči človek ne le na ozemlju Slovenije, temveč tudi na
širšem ozemlju alpskih in podonavskih provinc od izvira Donave do Črnega morja. Njegovo
literarno delo je edinstven dokument krščanske Cerkve tistega časa. Bil je prvi razlagalec
Svetega pisma, za katerega je k posameznim poglavjem napisal razlago.
Žal je od njegovih del ohranjen le manjši del, in sicer: Tractatus de fabrica mundi (Traktat o
zgradbi sveta) in Commentarius in Apocalypsim (razlaga razodetja ), ta je tudi v Hieronimovi
redakciji, Fragmentum chronologicum (Kronološki fragmenti) in prilika od desetih devicah.
Viktorin je zelo verjetno izhajal iz same Petovione. Hieronim ga je opisal v delu De viris
illustribus, kjer ga opiše kot pisca, ki mu bolj leži in teče grški kakor latinski jezik.
Viktorinovo literarno delo je Petoviono dvignila med maloštevilna literarno ustvarjalna središča
krščanstva na latinskem Zahodu.

Po vsej verjetnosti je imela Petoviona kot škofijski sedež tudi veliko knjižnico krščanskih
tekstov, zlasti grških, latinskih, vključno z latinskim Svetim pismom. Verjetno je imela tudi
dobre zveze z drugimi krščanskimi skupnostmi na območju današnjega slovenskega prostora
in širše. Le tako si lahko razložimo plodno pisateljsko delo sv. Viktorina Ptujskega.
Petoviona ni bila nobena izjema med rimskimi mesti in so ga pestile enake družbene težave;
razni notranji pretresi, socialni, verski in moralni, še zlasti neenotnost, ki je značilna za državo
v tem času. Viktorin Ptujski se je kot škof zavedal grožnje preganjanj kristjanov in urejanja
vprašanj do drugih verskih skupin. Bratož povzema spoznanja raziskav o Viktorinu in navaja,
»da se kot prvi latinski razlagalec Biblije razodeva kot izredna osebnost. In ni bil le človek
goreče vere, temveč tudi temeljite izobrazbe, ki je zajemala domala vso dotedanjo grško in
latinsko krščansko književnost, segala pa je tudi na razna področja tedanje »poganske«
izobrazbe. S svojim publicističnim delom je pomembno zaznamoval razvoj krščanstva v 4.
stoletju«. Viktorin Petovionski je umrl leta 303.
Za Viktorinom so znani še trije petovionski škofje, in sicer Aprianus (343), Julijan Valens (pred
343) in Mark (pred 381).
Škofu, arijancu Julijanu Valensu, je pripisano izdajstvo, češ, da se je zatekel h Gotom, ki so
nato oblegali mesto in jim pokazal nezavarovan del mestnega obzidja. Tako so Goti lahko
zavzeli in razdejali Petoviono leta 379.
Edini vir, ki priča o tem, je cerkveni zbor v Ogleju leta 381, kjer so izobčili petovionskega škofa
Julijana Valensa in za škofa imenovali Marka. Julijanu Valensu izdaje niso neposredno
dokazali, res pa je, da zapisnik nakazuje njegovo krivdo.
Cesar Dioklecijan je leta 293 uvedel tetrarhijo, vlado štirih socesarjev, in Sirmij je ena izmed
štirih prestolnic. V začetku 5. stoletja je sirmijska nadškofija propadla, njeno ozemlje je pravno
pripadlo oglejskemu patriarhatu. Ptujska škofija je najverjetneje propadla že pred letom 577,
krščanstvo pa je zamrlo in ponovno oživelo šele v 8. stoletju. Kasneje se je v boj za stari
škofijski sedež Petoviona vključila tudi salzburška škofija.
Zadnja antična omemba Petovione je iz leta 449. Gre za zapis Priska, ki je šel kot odposlanec
na Atilov dvor. Tam sta se srečali dve poslanski misiji, prva iz vzhodnega dela rimskega
cesarstva, kjer je bil Prisk, in druga iz zahodnega. Prisk se je seznanil s Tatulovim sinom
Orestom, ki se je oženil s hčerko comesa Romula, ki je izviral iz noriškega mesta Poetovionis.
Njun sin je bil zadnji rimski cesar Romul Avgust.
»Ko smo končali sedem dni trajajoče potovanje, smo se na ukaz skitskih vodičev ustavili v neki
vasi, kajti Atila naj bi potoval po isti poti, mi pa smo mu morali slediti. Tam smo srečali nekaj

zahodnih Rimljanov, ki so bili prav tako namenjeni kot odposlanci k Atili. Med njimi so bili
Romul, ki je bil po rangu komes guverner Norika, Promut in general Roman. Z njim sta bila
Konstancij, ki ga je Aecij poslal k Atili kot tajnika, in Orestov oče Tatul; Orest je bil z
Edekonom. Konstancij in Tatul z njim nista potovala kot člana poslanstva, temveč kot osebna
prijatelja. Konstancij se je bil z možmi seznanil še v Italiji, Tatul pa jih je spremljal zaradi
sorodstvenih vezi: njegov sin Orest je bil namreč poročen z Romulovo hčerko. «
V vsej starejši enciklopedični in zgodovinski literaturi najdemo podatek, da je bila mati
zadnjega rimskega cesarja Ptujčanka. Marjeta Šašel Kos pa v prispevku leta 1994 govori o
zmoti pri tej navedbi. Navaja, da je novo branje teksta in premik vejice dalo novi pomen
interpretacije. Tekst naj bi torej govoril, da je poslanstvo pripotovalo iz Petovione in ne da so
omenjeni ljudje Petovionci.

