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Škof Andrej Kranjski in koncil v Baslu
Povzetek: Koncil v švicarskem Baslu v prvi polovici 15. stoletja je bil sedemnajsti v

vrsti vesoljnih koncilov in tudi tisti, ki je s prekinitvami in selitvami v različna
mesta trajal najdlje od vseh. Po zamisli papeža Martina V. (1417–1431), ki ga je
sklical v letu 1431, naj bi nadaljeval sinodo v Konstanzi in tako poživil prizadevanje za reformo Cerkve in za njeno edinost. Pod papežem Evgenom IV. (1431–
1447) je nekaj časa zboroval v Bologni, leta 1433 spet v Baslu in leta 1437 v
Ferrari; leta 1448 pod papežem Nikolajem V. (1447–1455) je bil v Lausanni, dne
5. maja 1449 pa so se zborovalci sporazumno razšli. Med tistimi, ki so si prizadevali za nadaljevanje, pa je zanimiva oseba: nam resda skoraj neznani (nad)
škof Andrej Kranjski. O njem je leta 1854 v Baslu izšla izčrpna razprava zgodovinarja dr. Jacoba Burckhardta. Po naključju sem jo dobil v roke in jo kratko
predstavljam. Ob poglabljanju v to tematiko se je izkazalo, da govorimo o hrvaškem teologu Andreju Jamometiću.
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Abstract: Bishop Andreas von Krain and the Council of Basel
The 17th ecumenical council of Basel (Switzerland) was the longest among the
councils. In 1431 it was convocated by Pope Martin V (1417-1431) in order to
continue the council of Constance and thus revive the efforts to reform the
Church and further its unity. Presided by Pope Eugene IV (1431-1447), it held
some sessions in Bologna, moved again to Basel in 1433, and to Ferrara in 1437;
under pope Nicholas V (1447-1455) it migrated to Lausanne in 1448 and on 5
May 1449 the members of the council decided to bring it to a close. Among
those wanting it to continue was the practically unknown (arch)bishop Andreas von Krain. A treatise on him was written by Jacob Burckhardt (printed in
Basel in 1854). This paper and some other sources show that this interesting
person was the Croatian theologian Andrija Jamometić, who is now being presented also to Slovenian readers.
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1.

Š
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Uvod

tudija o Slovencem resda neznanem (nad)škofu Andreju s Kranjskega iz 15. stoletja je objavljena v zbirki zgodovinskih razprav v švicarskem mestu Basel: Beiträge zur vaterländischen Geschichte (hrsg. von der historischen Gesellschaft zu
Basel, zv. 5, Basel 1854). Jacob Burckhardt je v njem na straneh 1–106 objavil razpravo Bischof Andreas von Krain und der letzte Conzilsversuch in Basel: 1482–1484
(Vorgelesen in der historischen Gesellschaft zu Basel. November 1850, 1–106).

Posodila mi jo je gospa Schmidtova iz Švice, ker se ji je zdela zanimiva, potem
ko ji je po naključju prišla v roke. Neznana snov me je zapeljala, da sem jo preštudiral, poskušal ugotoviti, kdo bi bil ta menda slovenski škof Andrej in ali je v literaturi o baselskem koncilu omenjen ta poskus nadaljevanja. Šele v članku o papežu Sikstu IV. v nemškem teološkem leksikonu (LThK 2000, 9:644–646), ki ga je
napisal Heribert Müller, je na koncu omenjen nadškof Andrej, ki pa naj bi se imenoval Jamometić von Krajna. Tudi starejša izdaja LThK (1938, 10:1032–1033) omenja Andreja, vendar Zamometića, in to kot Andreas Kraynensis/von Krain. Hrvaškega teologa Andrija Jamometića (ali včasih Zamometića) pa seveda opisuje daljši članek v Enciklopediji Jugoslavije (1960, 4:455–456). Doma naj bi bil nekje v
Hrvaškem primorju, v Vidmu (Udine) naj bi postal dominikanec, med študijem v
Padovi pa se spoprijateljil s Francescom della Roverejem (poznejši papež Sikst
IV.).Ta ga je dne 7. 2. 1476 imenoval za naslovnega nadškofa Krajine ob Skadrskem
jezeru v Albaniji.
V seznamu vseh katoliških škofov – Hierarchia catholica medii aevi, 2. zvezek –,
ki zajema obdobje 1431–1603 in je izšel leta 1914 v Münstru, sem brez uspeha iskal slovenskega Andreja, brez težav pa našel albansko škofijo na strani 139 kot
»Craynen. in Albania, metrop« in v njej škofa Andreasa s priimkom Zamometic O.
Praed. V opombi so zapisali, da je leta 1482 v Baslu poskušal sklicati koncil in da je
tam kmalu nato umrl. Sklicujejo se na knjigo o njem, ki jo je leta 1903 objavil Jos.
Schlecht pri založbi Ferd. Schöningh v Paderbornu (v naših knjižnicah je nisem našel). Švicarski avtor omenja, da so Andreja v Baslu imenovali »Craynensis«, navadno
pa kar »nadškof«, le včasih z imenom Andrej. Vročekrvnost je opravičeval s svojim
rojakom sv. Hieronimom. Za Švicarja je bil po narodnosti Slavonec, v virih se omenja škofija Laybach (Aemona), bil naj bi dominikanec in v Rim naj bi prišel med letoma 1480 in 1482 (menda leta 1478) kot diplomatski odposlanec cesarja Friderika III. Kot škof naj bi prisegel papežu Sikstu IV. (1471–1484), vendar naj bi papežu
očital tudi pregrehe simonije. Zato naj bi ga za nekaj časa zaprli v ječo na Angelskem
gradu. Ko so ga po posredovanju izpustili, je iz Rima zagrenjen odpotoval na sever.

2.

P

Andrejevo prizadevanje za nadaljevanje koncila

ri vladi v Bernu se je izkazal kot cesarjev odposlanec, ti pa so ga priporočili
oblastem v Baslu. Tam naj bi med slovesno mašo v stolnici dne 25. marca
(1482) zahteval nadaljevanje koncila, a je zbudil začudenje, ker je hkrati govoril
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proti papežu Sikstu IV. Naš avtor je na podlagi arhivskega gradiva omenil, da so v
Bernu opazili patološke napake v škofovi glavi. Seveda samo z govorjenjem švicarskim oblastem še ni dokazal, da ima prav on in ne papež. Naš zgodovinar je objavil prizadevanja obeh strani, prve, da bi rešili Andrejevo dobro ime, druge, da bi
ga po navodilih iz Rima privedli v zapor v kakem samostanu, kjer bi moral bivati
»ob kruhu in vodi«. Pri tem avtor navaja ohranjene dokumente, ki pa niso povsem
prepričljivi.
V Baslu naj bi Andrej dne 21. 7. 1482 dal celo javno nabiti pritožbe zoper Siksta
IV., imenoval ga je kar hudičevega sina. Baselskega škofa Gašperja (o njem so podatki v omenjeni knjigi Hierarchia Catholica, zv. 2) je klical, naj pride k njemu, ker
pa tega ni hotel, mu je zagrozil z izobčenjem. Iz Rima so mu tudi očitali, da si je
sam nadel kardinalski naslov (v njegovi prtljagi so po smrti res našli dva kardinalska klobuka). V Baslu so ga varovali in končno dočakali cesarjevo pismo, v katerem
je opravičeval svoje odlašanje s pisanjem, ker da so se pripravljali na napad madžarskega kralja Matija Korvina (našega kralja Matjaža). Cesar pa je sporočil tudi
to, da Andrej ni več njegov odposlanec in da ga je treba (vsaj pogojno) zapreti. V
Baslu so pri tem obotavljali, od Andreja pa decembra 1482 zahtevali, naj prekliče
svoje grožnje. V svojem zagovoru je ponavljal, da ni kriv, saj je vse delal za blagor
Cerkve, cesarja in Basla. Zahteval je čas za premislek, mestni svet mu ga je odobril,
dne 19. (ali 21.) decembra 1482 pa so ga le vrgli v ječo in ga s tem nekako zavarovali. To so sporočili papežu, zato se je v začetku leta 1483 papež za postopek zahvalil cesarju. Avtor omenja različne cerkvene kazni, ki naj bi bremenile Baselčane,
vendar je papež Sikst umrl dne 12. avgusta 1484. Novi papež Inocenc VIII. (1484–
1492) je na dan svojega kronanja dne 12. 9. 1484 slovesno razglasil odvezo od
vseh izrečenih cerkvenih kazni, to pa je koristilo tudi meščanom Basla.
V soboto po 13. novembru 1484 so Andreja našli v zaporu obešenega. Komisijsko so ga »ogledali«, smrt pa sporočili v Rim. Baselskima poslancema je papež
potrdil svoje prejšnje odločitve in omenil, da »obsoja Andreja, nekoč nadškofa
Kranjske, prekletega spomina« in izobčuje vse, ki bi skrivali Andrejeve spise. Nuncij iz Rima Mansella si je ogledal obešenega »Craynensem«, pri tem pa so porabili veliko dišav, ker je truplo že zaudarjalo. Dne 12. 1. 1485 so sestavili poročilo o
snemanju obešenega. Truplo so dali v sod, ga s smolo zalili in vrgli v reko Ren. Šele
nato so meščanom razglasili škofovo smrt in s tem prekinili tridnevni interdikt (ko
niso smeli maševati in zvoniti). Dne 23. januarja je bila pred stolnico slovesna
maša, nuncij pa je nato odpotoval.
Avtor omenja tudi glasove, naj bi bil Andrej umorjen, vendar sklepa, da papež
tega zagotovo ni naročil, saj ga je hotel živega dobiti v rimski zapor.
Andrej je sam sebe imenoval glasnik baselskega koncila (pronunciator concilii
Basiliensis), vendar nikogar ni uspel pridobiti za nadaljevanje koncila.
O tem koncilu je seveda veliko razprav (pregledal sem Lexikon für Theologie und
Kirche (1994, 2:54–58, in še daljši prikaz v Dictionnaire de Theologie Catholique
(1932, 2/1), vendar nikjer ni omenjeno prizadevanje za nadaljevanje, ki naj bi ga
propagiral škof Andrej, čeprav je to zapisano v geslu o papežu Sikstu, kakor sem
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že navedel. V tistih letih je bilo za zgodovinarje bolj v ospredju husitsko gibanje
na Češkem, saj so zoper husite bojevali kar križarsko vojno. Takratni papež Nikolaj
V. (1447–1455) je imel celo protipapeža Feliksa V., ki pa se je odpovedal papeževanju prav ob koncu koncila leta 1449.
Andrejevo prizadevanje za nadaljevanje koncila je propadlo zaradi njegovega
nesrečnega načina in zaradi neugodnih dogodkov v Cerkvi in v svetu.
Čeprav je po vsem preiskovanju ugotovljeno, da Andrej Kranjski ni bil slovenskega rodu, je vendarle koristno, izsledke objaviti, ker bi se lahko še kdo oprl na
objave o škofu »von Krain«, ki bi res mogel biti samo »Kranjski«, saj nikomur ne
bi prišlo na misel, da je v Albaniji škofija s podobno zvenečim imenom.
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