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O Poetovio wspominał Tacyt
SŁOWENIA. Ptuj uchodzi za najstarsze miasto Słowenii. Zwycięża też często w rywalizacji
o tytuł miasta najpiękniejszego.
I choć dziś liczy o połowę mniej
mieszkańców niż w czasach największej świetności, to wciąż
jest niezwykle atrakcyjny.
Średniowieczne miasto o rzymskim rodowodzie, malowniczo
położone nad szeroko rozlaną
rzeką Drawą, przyciąga mnóstwo turystów. Najwięcej, bo
ponad sto tysięcy, przyjeżdża
ich na Kurentovanje – największy na Słowenii karnawałowy
festiwal; w tym roku od 14 do
24 lutego.
Pierwsza wzmianka o Ptuju,
a właściwie o rzymskim Poetovio pojawia się w dziele Tacyta.
Zapisał on mianowicie, że w 69 r.
n.e. w miejscowości tej Wespazjan został wybrany cesarzem.
Największy rozkwit rzymskiego
Poetovio przypadał na II i III w.
Znajdujące się na bursztynowym szlaku miasto, zawdzięczało rozwój strategicznemu
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położeniu nad rzeką Drawą i potężnemu kamiennemu mostowi,
który umożliwiał bezpieczną
przeprawę przez rzekę. Nic
dziwnego, że miejscowość szybko wyrosła na największy ośrodek prowincji – zamieszkiwany przez 40 tys. osób – ważne
centrum handlowe i administracyjne.
Upadek cesarstwa rzymskiego i najazdy Hunów w połowie
V wieku stały się kresem jego
rozwoju.
Od X do XVI wieku Ptuj był
własnością arcybiskupów salzburskich. Zyskał wtedy na znaczeniu, jako ośrodek handlowy,
a to dzięki głównie rozwojowi
transportu po rzece Drawie.
Wtedy wzniesiono klasztory
dwóch zakonów żebraczych,
a miasto otoczono murami.
Później świat o Ptuju... zapomniał. Do naszych czasów
dotrwał jako prowincjonalna
miejscowość. Może to i lepiej,
bo dzięki temu zachowała się
większość średniowiecznej zabudowy, i dziś możemy podzi-

wiać wspaniałą panoramę miasta z dominującym zamkiem.
Zwiedzanie Ptuja dobrze zacząć od – wybudowanej w latach 60. XX wieku – kładki pieszo–rowerowej nad Drawą. To
jedyny, niemal współczesny
wtręt w jego architekturę. Potem wkroczymy w świat jasnych fasad i kontrastujących
z nimi, czerwonych dachów.
Nad Ptujem wznosi się zamek. Znaczna jego część powstała w XII stuleciu, reszta
w wiekach kolejnych, a wspaniały arkadowy dziedziniec
w XVI stuleciu. Dziś jest siedzibą muzeum, w którym zgromadzono imponujące i niezwykle zróżnicowane zbiory
– od zbroi począwszy, przez
największą kolekcję instrumentów muzycznych w Słowenii,
galerie gotyckiej i barokowej
rzeźby i malarstwa, aż po nową
i bardzo atrakcyjną wizualnie
wystawę, prezentującą kolejnych władców zamku. Do tego
trzeba dodać jeszcze piękną
kolekcję oryginalnych strojów

ludowych noszonych podczas
Kurentovanje. Podobne stroje
możemy zobaczyć podczas festiwalu. Ulice zapełniają się wtedy Kurentami, ubranymi
w owcze skóry i maski, pobrzękującymi przypiętymi do pasa
dzwonkami, wyobrażeniami
słowiańskiego bóstwa. Kiedyś
w postać Kurenta mógł wcielić
się tylko kawaler, dziś to zasada
już nie obowiązuje. Co roku
korowód kilkuset Kurentów
– tańcem i hałasem – przepędza
wszelkie zło z wszystkich
zakątków Ptuja.
Z zamku droga prowadzi do
centrum, do wieży miejskiej,
którą wzniesiono, jako... dzwonnicę kościoła (później przemianowano ją na wieżę obserwacyjną). W 1830 r. wmurowano
w nią liczne fragmenty znalezionych w okolicy detali architektonicznych z okresu rzymskiego. Tak oto powstało pierwsze słoweńskie lapidarium, swoiste muzeum na wolnym powietrzu. Przed wieżą znajduje się
jeden z symboli miasta, licząca

prawie 5 m wysokości płyta, która oryginalnie była nagrobkiem
rządzącego miastem w II wieku
rzymskiego dostojnika Marcusa
Valerriusa Verusa. Ustawiona
została dokładnie w miejscu,
w którym została znaleziona.
W średniowieczu służyła jako
pręgierz, stąd ślady po metalowych obręczach, do których
przywiązywano skazańców. Dziś
wokół niej rozstawiane są kawiarniane stoliki…
Wędrując dalej, uliczkami
wzdłuż Drawy – zależnie od
wybranego kierunku – dojdziemy do jednego z dwóch średniowiecznych klasztorów – dominikanów lub franciszkanów.
Początki obu sięgają XIII stulecia, jednak potem ich losy
potoczyły się odmiennie. Klasztor dominikanów pełnił swoją
funkcję do końca XVIII wieku,
kiedy to – w wyniku reform
Józefa II – został zamknięty.
Na początku XX wieku zabudowania przejęło muzeum,
tworząc w nim ekspozycję archeologiczną. Dziś wspaniałe

gotyckie krużganki wypełniają
znaleziska z czasów rzymskich,
nagrobki, rzeźby oraz mozaiki.
Część z nich ma związek z kultem Mitry szeroko rozpowszechnionym na tych terenach w czasach rzymskich.
Klasztor franciszkanów miał
mniej szczęścia. Gotycki kościół,
wzbogacony w XVII stuleciu
o pierwszą na terenie Słowenii
barokową nawę i fasadę, został
zniszczony podczas nalotu
w 1945 r. Spadła na niego aliancka bomba, która miała trafić
w most na Drawie. Szczęśliwie
klasztor – z cenną biblioteką
– ocalał.
Warto też zajrzeć do charakterystycznej drawskiej wieży,
która broniła dostępu do miasta
od strony rzeki. Dziś mieści się
w niej niewielka, ale interesująca
galeria.
Nim wyruszymy w dalszą
drogę, warto jeszcze raz spojrzeć na wspaniałą panoramę
Ptuja. Najstarszego i najpiękniejszego miasta Słowenii.
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