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I. Antické m ěsto Akvileja 

Antické město Akvileja (lat. Aquilea, něm. Aglei, slovinsky. Aglar) bylo založeno r. 181 

př. Kr. z rozhodnutí římského senátu, jako hráz proti vpádu ilyrských a alpským kmenů do 

Itálie. Město dostalo název podle příznivého letu orla, ze starého etruského zvyku věštit z letu 

ptáků. 

Za císaře Marka Aurelia, r. 167, se u akvilejských hradeb zastavil vpád germánských 

kmenů. 

V době úpadku antických měst ve 4. stol. si Akvileja udržela svou hospodářskou 

konjunkturu – sv. Jeroným ji označil za hlavní středisko obchodu s východní částí Imperia 

i s Egyptem. Ve stejné době měla Akvileja okolo půl milionu obyvatel a byla čtvrtým 

největším městem v Itálii. 

Díky svému významu se město stalo centrem křesťanství v oblasti. 

II. Ranná církev 

Podle legendy, která vznikla ovšem až ve 4. stol. na základě toho, že se ostatky světců 

v této době dostaly do Akvileje, to byl už sv. Petr, který poslal sv. Marka z Říma do Akvileje 

kázat Evangelium. Mnoho zdejších obyvatel přijalo křesťanství už na konci 1. stol.; mezi nimi 

byl Říman Ermicola (latinsky Hermagoras), který pak následoval sv. Marka do Říma, aby 

přijal požehnání přímo od sv. Petra. Sv. Petr byl tak dojat mimořádně hlubokou vírou 

Ermicolovou, že ho vysvětil na biskupa v Akvileji. Ermicola byl po svém návratu uvězněn 

a mučen. Během žalářování obrátil na křesťanskou víru mnohé spoluvězně včetně žalářníka. 

Říman zvaný Fortunato, diakon biskupa Ermicoly, byl sťat zároveň s biskupem. Oba se stali  

prvními mučedníky města a jsou společně pohřbeni pravděpodobně v tzv. Komplexu 

Teodorovu, na němž byla vybudována dnešní „patriarchální basilika“.  

Tato legenda je znázorněna ve freskové výzdobě krypty pod oltářem basiliky. Fresky 

z 12. stol. pokrývají stěny i strop krypty. 
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Mučedníků po další staletí přibývalo. Okolo r. 300 zde mučednickou smrtí skončil 

pozemský život sv. Chryzogonus. Akvileja je spjatá i s životem sv. Anastázie. Dále Sv. 

Agape, Ireny a Chioniny, sester, které pocházely z Akvileje. Před pronásledováním uprchly 

do Soluně, ke byly nakonec umučeny. Mezi akvilejské světce řadíme i sv. Cantiusa  

a Cantianilla sourozenců, kteří okolo r. 300 uprchli z Říma do Akvileje. Zde byli vyzrazeni 

a na rozkaz prefekta popraveni. 

Pod dnešní basilikou byl počátkem 20. stol. vykopán rozsáhlý komplex, nazvaný po 

Teodorovi, biskupu z doby vydání Milánského ediktu (313). Traduje se, že Teodor byl 

přítelem císařovým, a tak bylo možné, že tento komplex byl vybudován už zároveň s vydáním 

ediktu. Není přesně známo, kdy biskup Teodor odkoupil městskou část s bývalými římskými 

obchody a dal postavit budovy odpovídající náročnosti křesťanské církve té doby. Areál se 

rozprostíral na pozemku 70 m x 40 m, a byly v něm zbudovány dva obdélníkové sály na 

severní a jižní straně, z nichž jeden sloužil shromáždění křesťanů k obřadu (ecclesia) a druhý 

ke vzdělávání nových stoupenců před přijetím křtu (catechumeneum). Oba sály jsou 

rozděleny dvojicemi pilířů na tři části a vyzdobeny nádhernou podlažní mozaikou s typickými 

křesťanskými symboly, jimiž se liší od tradičních mozaik římských. Mezi oběma sály je velký 

prosto určený pro obřad biřmování (consignatorium) a dále baptisterium s elipsovitou 

vaničkou. Několik dalších prostor sloužilo pravděpodobně liturgickým účelům.  

Ani tento rozsáhlý komplex, jehož podlažní mozaiky vysoké umělecké úrovně můžeme 

dnes díky archeologům obdivovat, nedostačoval stále se rozšiřující křesťanské komunitě, 

a proto už za biskupa Fortunata (pol. 4. stol.) byl severní sál nahrazen mnohem větší budovou 

ve tvaru příštích trojlodních basilik, ale neměl ještě apsidu. Jižní sál byl používán ještě po 

mnoho desetiletí. Původní baptisterium bylo zrušeno a zbudováno nové před západní fasádou 

budovy. Je zachováno s malými přestavbami dodnes.  

III. Barbarské útoky 

Roku 361 císař Julian Apostata dobyl Akvileju, ale už roku 381 zde zasedal důležitý 

křesťanský koncil, který odsoudil ariánskou herezi. Zúčastnili se ho biskupové okolních 

regionů, např. milánský biskup sv. Ambrož.  

V 5. století nebyl osud Akvileje lehký. Dvakrát byla obležena Alarichem vedenými 

Visigóty (401 a 408). Tehdy bylo budováno Castrum Grado, ležící v přímořských lagunách, 

dnešní rekreační město Grado. Stalo se útočištěm aquileiských biskupů, kteří zde  začaly 

budovat hned tři basiliky. Biskupská basilika St. Eufemia byla stavěna zřejmě s velkým 
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chvatem a na její stavbu byli užity staré sloupy s korintskými hlavicemi, ale najdeme tu 

i hlavici egyptskou. 

Roku 452 byla Akvileja zničena Attilou vedenými hunskými kmeny, takže patriarcha byl 

nucen znovu přesídlit do Grada. Přestože bylo město brzy znovu obnoveno, jeho význam se 

omezil jen na církevní správu, zatímco střediskem obchodu se stalo přístavní Grado.  

Ostrogóti v čele s Theodorichem Velikým, tehdejším vládcem Ravenny oblehli Aquileiu 

r. 489. Tehdejší biskupové se znovu uchýlili do Grada, které bylo pod ochranou byzantského 

císaře.  

IV. Vznik patriarchátu a schizma 

R. 558 patriacha Paulinus neuznal rozhodnutí 5. ekumenického sněmu, čímž se akvilejská 

církv dostala do schizmatu s katolickou církví. Akvilejský biskup si přisvojil titul patriarchy 

a odmítl uznat svrchovanost papeže Vigilia.  

Brzy potom, r. 568, dobyli Akvilej Langobardi vedení králem Albionem. Patriarcha 

Paulinus proto musel znovu uprchnout do Grada, které díky pevným zdem a byzantskému 

vojsku zůstalo před útočníky uchráněno.  

Paulinovi nástupci Eliáš a Severus v rozkolu s Římem setrvali. Schizma bylo ukončeno až 

r. 607 patriarchou Kandidianem, který se navrátil do lůna katolické církve spolu se svými 

sufragánními biskupi, kteří nebyli pod vládou Langobardů.  

Biskupové, kteří stáli pod langobardskou vládou se však od něho odtrhli a r. 607 založili 

vlastní patriarchát se sídlem v Akvileji, čímž chtěli deklarovat nezávislost na Římu. Později 

akvilejský schizmatický patriarcha sídlil střídavě ve městech Cormons a Cividale.  

Papež Honorius I. uznal titul patriarchy akvilejského pro biskupa sídlícího v Gradě, který 

ovšem beztak tento titul svévolně užíval již dříve, čímž posílil prestiž akvilejsko-gradského 

pravověrného patriarchy na úkor schizmatického patriarchy sídlícího pod langobardskou 

vládou v Akvileji.1 

Roku 700, na synodě konané v Akvileji, se akvilejský patriarcha spolu se svými sufragány 

sjednotil s římskou katolickou církví. Avšak biskupové jak v Akvileji, tak i v Gradu nadále 

užívali titul patriarchy, o který se vzájemně přeli. Roku 827 se patriarcha Maxentius pokusil 

sjednotit oba patriarcháty na synodě konané v Mantově, ale jeho snaha se nesetkala 

s úspěchem. Prvním ústupkem akvilejského patriarchy vůči svému gradskéu kolegovi bylo 

uznání jeho nezávislosti r. 1027 na synodě konané v Akvileji. Nakonec byl r. 1180 titul 

patriatrchy přiznán oběma biskupům. Gradský patriarcha sídlil od r. 1156 v Benátkách. Roku 
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1451 byl titul gradského patriarchy přenesen na metropolitu benátského, jemuž zůstal 

doposud. 

 

V. Akvileja ve st ředověku 

V 8. a 9. stol sahala misionářská činnost akvilejských patriarchů až do Dalmácie. 

Významná byla především misie patriarchy Paulina II., který poslal misionáře ke slovanským 

a avarským kmenům. 

Roku 810 císař Karel Veliký ustanovil hranici mezi Akvilejským patriarchátem a nově 

založenou církevní provincií solnohradskou na řece Drávě.  

Od doby Karlovců, a později i za dynastie Otonské a Sálské, představoval Akvilejský 

patriarchát hráz proti pronikaní Avarů a později Maďarů na italská říšská území. Patriarchové 

tehdy získali určité území do své politické správy.  

Za patriarchy Poppa (1019-1042) byla postavena nynější katedrála.  

Roku 1027 se dostal patriarcha Siegehart do sporu a korutanským vévodou Alberonem 

z Eppensteinu, který císař Konrád II. vyřešil oddělením Furladska od Korutan, které udělil 

v léno akvilejskému patriarchovi.  

Od r. 1077 získali patriarchové důstojnost říšských knížat, když se ve sporu mezi papežem 

Řehořem VII. a císařem Jindřichem IV. akvilejský patriarcha postavil na stranu císaře. Za tuto 

pomoc obdržel vládu nad Istrií a Krajinu, kterou císař odloučil od Korutan. Korutany v této 

době získal jako odúmrť po zemřelém vévodovi Markvartovi z Eppensteina. Skutečnou moc 

na doméně akvilejských patriarchů však vykonávala místní šlechta.  

V letech 1084-1085 zastával úřad akvilejského patriarchy Přemyslovec Svatobor. 

R. 1238, za patriarchy Bertholda z Andechs-Meranien (1218-1251), bylo sídlo patriarchátu 

přeloženo do města Udine, které mělo strategicky výhodnější polohu. V Udine sídlil i jeho 

nástupce Řehoř de Montelongo (1251-1269). Potom bylo sídlo patriarchy opět v Akvileji, aby 

se nakonec, po r. 1348, kdy město postihlo zničující zemětřesení, znovu přeloženo do Udine, 

a to již natrvalo. 

V důsledku expanze Přemysla Otakara II. v alpských zemích se v polovině 13. stol dějiny 

akvilejského patriarchátu střetly s českými. Docházelo k vzájemným stykům které byly pro 

Přemysla příznivé. Dosvědčuje to i skutečnost, že patriarcha Řehoř svěřil Přemyslovi úřad 

akvilejského číšníka. Patriarcha byl však nepříjemným sousedem pro hrabata Tyrolsko-

Gorická, kterým bránil v jejich rozpínavých snahách. V noci z 19. na 20. července 1267 byl 

                                                                                                                                                                                     
1 Český slovník bohovědný, díl první, Praha: 1912. 
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patriarcha Řehoř úkladně přepadem tyrolským markrabětem Albrechtem Menhartovcem 

a přímo z lože odvlečen do zajetí. Zajatého patriarchy se ujal Přemysl a docílil toho, že Řehoř 

byl již 27. srpna propuštěn. Přemysl si tím získal přízeň papeže Klimenta IV. 

V letech 1269-1279 byl akvilejským patriarchou zvolen Filip ze Speinheimu, syn 

korutanského vévody Bernharda a Judity, dcery krále Přemysla Otakara I. Filip byl r. 1237 

jmenován vyšehradským proboštem a kancléřem Českého království. Později byl dosazen na 

místo arcibiskupa v Salcburku. Roku 1269 byl bez souhlasu papeže zvolen akvilejskou 

kapitulou patriarchou a téhož roku, po smrti svého bratra, se stal současně vévodou 

korutanským. Svoji moc nemohl proti Přemyslu Otakaru II. prakticky prosadit, neboť Přemysl 

si také činil nárok na Korutansko. Jeho volba, navíc uskutečněná v době papežské 

sedisvakance, byla vzápětí zpochybněna. Nakonec se pro své uvolněné mravy stal 

nepřijatelným i pro akvilejský klérus.  

Roku 1273 dobyl spojenec Přemysla Otakara II. Oldřich z Drnoholce sídlo patriarchy 

v Cividale a Přemysl byl akvilejskou kapitulou zvolen generálním hejtmanem patriarchátu, 

dokud bude uprázdněn. Filip ze Spenheimu zemřel r. 1279 v dolnorakouské Kremži. 

Prosadit svého bratrance Filipa Korutanského na stolec akvilejského patriarchy se však 

Přemyslovi nepodařilo. Roku 1272 byl totiž patriarchou zvolen Raimond della Torre, který 

stranil nově zvolenému papeži Řehoři X. 

V letech 1334-1350 seděl na stolci akvilejského patriarchy sv. Bertrand, někdejší opat 

francouzského kláštera Saint Genies, který byl 6. června 1350 na rozkaz hraběte z Gorize 

zavražděn. Později byl prohlášen za svatého. Je pohřben v Udine.  

Po něm, v letech 1350-1358, zastával úřad akvilejského patriarchy Mikuláš Lucemburský. 

Mikuláš se narodil nejspíše r. 1322 v Praze jako nemanželský syn Jana Lucemburského. Roku 

1342 byla papežským dispensem Klementa VI. smazána poskvrna jeho nemanželského 

původu, což mu otevřelo dveře k církevním úřadům. Téhož roku byl jmenován žateckým 

proboštem a arcijáhnem hořovickým. R. 1349 byl na zásah svého nevlastního bratra Karla 

jmenován biskupem v Naumburku. Zdejší kapitula se však proti volbě postavila a zvolila si 

protibiskupa. Proto byl r. 1350 papežem Klimentem VI. ustanoven patriarchou v Akvileji, a to 

opět na žádost Karla IV. Lucemburkové tím ovládli důležité předpolí pro vstup do Itálie.  

Toho využil Karel IV. již r. 1354 při své první korunovační cestě do Říma. Dne 14. října 

byl přivítán patriarchou Mikulášem v Udine. Jako dar tehdy od nevlastního bratra obdržel 

cennou relikvii – zlomek údajného autografu evangelia sv. Marka.  

O patriarchovi Mikulášovi se spekuluje, že by snad mohl být objednavatelem nedávno 

objeveného latinského překladu Dalimilovy kroniky.  
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Zemřel roku 1351 a dnes je pohřben v kapli Božího Těla v katedrále v Udine. Jeho smrt 

znamenala pro Karla IV. citelnou ztrátu vzhledem k už zmíněnému významu patriarchátu jako 

lucemburské brány do Itálie.  

 

VI. Jan Sob ěslav 

V letech 1388-1394 byl akvilejským patriarchou Jan Soběslav. Narodil se r. 1355 jako syn 

moravského markraběte Jana Jindřicha a Markéty, dcery opavského vévody Mikuláše. Byl 

předurčen pro duchovní dráhu a tak se r. 1380 stal kanovníkem v Brně. Téhož roku usilovali 

jeho bratří moravská markrabata Jošt a Prokop o jeho dosazení na uprázdněný stolec 

olomouckého biskupa proti vůli kapituly. Z rozhodnutí papeže Urbana VI. byl jmenován 

biskupem litomyšlským.  

Po smrti olomouckého biskupa Petra Jelita r. 1387 se moravská markrabata znovu pokusila 

Jana Soběslava jmenovat olomouckým biskupem. Ten proti vůli kapituly držel biskupství 

několik měsíců. Papež Urban II. jmenoval biskupem bývalého kostnického biskupa Mikuláše 

z Riesenburgu a tak nastal ve správě olomouckého biskupství zmatek. Záležitost se navíc 

spojila s rozepří mezi furlanskými stavy a akvilejským patriarchou Filipem z Alenconu. Ten 

se však přidal na stranu papeže Urbana VI., což mu vyneslo ztrátu úřadu. Současně byl v této 

době Zikmund korunován za krále uherského a byl to nejspíš právě on, kdo s podporou 

Benátek navrhl vyřešit spor o olomoucké biskupství jmenováním Jana Soběslava akvilejským 

patriarchou.  

Přišedší Jan Soběslav zastihl patriarchát v permanentních sporech zuřících mezi městy 

Udine a Cividale, mezi místními šlechtici a Benátskem. Proti Janu Soběslavovi se postavila 

navíc řada šlechticů v čele s rodem de Savorgnano. 

Za své sídlo si zvolil hrad Soffumbergo nedaleko Cividale. Snahu o nastolení míru 

na území patriarchátu znemožnila r. 1390 exkomunikace pronesená nad Janem Soběslavem 

a dalšími biskupy kvůli neplacení papežských servicií. R. 1391 odjel Jan Soběslav do Čech, 

aby se svým bratrancem Václavem IV. a bratrem Joštem jednal nejspíše o zrušení klatby. Jeho 

nepřítomnosti využili Udinští a podali novému papeži Bonifáci IX. rozsáhlou stížnost na Jana 

Soběslava s žádostí o jeho odvolání. Na základě toho začal Jan Soběslav v Čechách najímat 

vojsko na boj proti městu Udine a jeho spojencům.  

Na podzim 1391 se Jan Soběslav vrátil do Furlanska s oddílem asi osmi set ozbrojenců pod 

vedením Konráda Krajíře z Krajku. Vlivem Benátek však k bojům nedošlo a Jan Soběslav 

uzavřel s většinou nepřátel mír.  
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Mír však neměl dlouhého trvání. R. 1391 byl zavražděn rádce Jana Soběslava concordisjký 

biskup Augustin, kdysi převor kláštera augustiniánů kanovníků v Brně. Jan Soběslav na to 

r. 1392 odpověděl dobytím hradu San Daniele, který byl v rukou spojenců města Udine. 

Udinští očekávajíc podporu Benátska podali opět stížnost k papeži Bonifáci IX. Benátky se 

však postavili na stranu Jana Soběslava a papež pověřil neapolského kanovníka Giovanniho 

Manca jednáním o dosažení míru v patriarchátu. 

Roku 1393 došlo konečně k uzavření míru mezi znepřátelenými stranami a Jan Soběslav se 

mohl konečně věnovat mírovému životu. Přesto se oddával spíše marnotratnosti než činnosti 

pastýřské. Jako zvláštnost se uvádí, že si na dvoře vydržoval šaška. 

Uvěznění krále Václava IV. r. 1394 českou šlechtou povzbudilo italské odpůrce 

Lucemburků k ještě horšímu činu. Tristan de Savognaro se rozhodl skoncovat s nepohodlným 

patriarchou a současně tím pomstít smrt svého otce Federica. Jan Soběslav byl vylákán 

k návštěvě Udine, kde byl 13. října 1394 před bránou hradu zavražděn. Protože nebyl dosud 

zbaven klatby, byl v noci tajně a bez obřadu pohřben v udinské katedrále do hrobky svého 

předchůdce Mikuláše Lucemburského. 

VII. Úpadek  

Od konce 14. stol., v důsledku úpadku císařské moci v Itálii, ztratil patriarcha svého 

silného spojence a jen stěží si udržel svrchovanost nad svými vazaly a politické uznání 

u sousedních mocností, zejména Benátska a habsburského panství. Problémy patriarchátu 

navíc stupňovaly opakující se dlouhé sedisvaknce. V této době bylo již jen otázkou času, kdy 

bude patriarchát pohlcen Benátskou republikou z jihu a stále se rozšiřujícím habsburským 

panstvím na severu.  

V letech 1418-1420 Benátčané, za pomoci furlanské šlechty, dobyli většinu území 

patriarchátu a patriarcha Ludvík III. Scarambo Mezzarota se r. 1445 vzdal nároku na světské 

panství. Pouze území východního Furlanska získal r. 1421 Zikmund Lucemburský. 

Jmenované území se pak na základě dědictví dostalo pod vládu rakouských Habsbursků 

a představovalo opěrný bod habsburského panství v severní Itálii. 

Postupně se Habsburkové snažili vymanit své území z církevní jurisdikce Akvilejského 

patriarchy. K prvnímu střetu v tomto směru došlo r. 1461, kdy si Habsburkové vymohli 

založení Biskupství v Laimbachu, které zahrnovalo někdejší území Akvilejského patriarchátu, 

aniž by se stalo jeho sufragánem. 

Roku 1521 podle smlouvy uzavřené ve Wormsu Benátčané postoupili východní část 

dobytého území Rakousku.  
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V důsledku sporů mezi Rakouskem a Benátskem o obsazování stolce akvilejského 

patriarchy se 6. června 1751 na zásah Marie Terezie papež Benedikt XIV. rozhodl akvilejský 

patriarchát zrušit. Náhradou zřídil arcidiecézi se sídlem v Udine (kde již od r. 1348 po 

zničujícím zemětřesení v Akvilejipatriarchové sídlili) a arcidiecézi v Gorici. Poslední 

akvilejský patriarcha se tedy stal prvním arcibiskupem v Udine. 

Z Akvilejské katedrály se stal farní kostel, jehož farář však měl některá zvláštní privilegia 

– mohl např. v určité svátky užívat pontifikálií a byl podřízen přímo Svatému stolci.  
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