
… po Petovioni se je na več mestih pojavil skrivnosten napis 

MOVERE CANDELABRUM. Kristjanom je priporočal, naj se 

razbežijo, razkropijo, si poiščejo kritje pred hudim … 

 

Šesti pečat 
V gosto tkanem, razkošno bogatem branju Branko Cestnik p. 
klaretinec, filozof, teolog in duhovnik izrisuje prelomne politične in 
verske dogodke Rimskega cesarstva med leti 284 in 304, v času 
velikih preizkušenj za krščansko skupnost. Osredotoča se na 
Petoviono (antični Ptuj), na mlado in trdno krščansko skupnost, ki 
jo vodi škof, teolog in pisatelj, mučenec in svetnik Viktorin Ptujski 
(250-303), dogajanje pa nas popelje na širše panonski prostor in nato 
še dlje, vse do meja rimskega imperija, od koder vpadajo barbarska 
plemena. Zgodba se odvija v  vseh plasteh tedanje družbe, od 
razkošne cesarske palače do najrevnejših koč, od kazenskih 
kamnolomov, primerljivih s taborišči smrti, od obredov prvih 
krščanskih skupnosti do mračnih skrivnosti misterijskih kultov 
starega Rima, ki je goltal ljudstva, pa tudi njihove bogove. Krščanska 
skupnost po vsem imperiju doživlja valove preganjanja, pričakuje 
skrivnost razodetja, konec sveta, Drugi prihod Kristusa. V svojih 
mukah prepoznava lomljenje šestega pečata apokalipse. Premišljeno 
sliko časa gradijo številne živo, polnokrvno upodobljene osebe, med 
katerimi izstopa osem likov, cesar Dioklecijan, škof Viktorin Ptujski, 
Jantumar, rimski vojščak keltskega izvora, androgeni svečenik 
Klavdij Zalmoskin,  ugleden meščan, edil in varuh krščanske 
knjižnice Eksuperat Sibiden in njegove hčere Karita, Lucida in 
Serena, vse tri izobražene, modre in trdne v veri. Prepričljivost 
fiktivnega romana, ki korenini v resničnih dogodkih nasilja nad 
kristjani in mučeniški smrti Viktorina Ptujskega, gradijo nepreštevne 
resnične podrobnosti. Široko razgledani avtor jih s pisateljsko 
subtilnostjo vpleta v široko reko dogodkov. Obsežni zaključni 
seznami, pojasnjevalne opombe in časovnica razkrivajo vire: 
precizno proučene arheološke najdbe in spoznanja ter literarne in 
zgodovinske reference. Roman je (za romanom Sonce Petovione) drugi 
del trilogije. Zelo toplo priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek 

  
Celjska Mohorjeva družba, 2022 
Trda vezava, 524 strani 
Mere: 13,5 x 21,5 cm 
ISBN: 9789612785857 
Cena: 35,00 € 


