Prispevek za rubriko Radia Ptuj »Kulturni kažipot«, četrtek, 16. 4. 2020, ob 19.50
OSRČJE PETOVIONE / PTUJ V RIMSKI DOBI
Razstava Osrčje Petovione, v vzhodnem stolpu Ptujskega gradu, predstavlja osrednji del
antičnega mesta. Temelji na arheoloških raziskavah, ki so se odvijale na zadnjem
nepozidanem območju v središču Ptuja in dale nova spoznanja o antični arhitekturi, ulicah,
stavbah, svetiščih in trgih.
V prvem prostoru razstave razkrivamo sledi obdobja, ko so bile v Petovioni stacionirane
vojaške legije, ki so od tu osvajale nova območja. V prvi polovici 1. stoletja je bila v Petovioni
nastanjena Osma Avgustova legija, okoli leta 45 pa jo je zamenjala Trinajsta dvojna legija.
Legija, ki jo je sestavljalo od 5000 do 6000 vojakov, je imela sedež v legijskem taboru. Lahko
da je bilo v Petovioni več taborov, saj so vojaške najdbe znane z desnega in levega brega
reke Drave.
Na razstavi je predstavljen del izjemne najdbe s 1. stoletja, rimske vojaške diplome, najdene
leta 2011 na Vičavi. Na odlomku bronaste plošče je ohranjen del prepisa o podelitvi
državljanstva in drugih pravic častno odpuščenim vojakom rimskih pomožnih vojaških enot.
Ob vojaškem taboru je zrasla civilna naselbina, o čemer priča drugi del razstave. Colonia
Ulpia Traiana Poetovio je bila ustanovljena med leti 98 in 102. Začetki kolonije so bili
povezani z velikimi gradbenimi deli, ki jih je financirala država: gradnjo javnih stavb v
središču mesta, gradnjo ali obnovo mostu čez Dravo, obnovo cest. Petoviona, ki doseže
največji obseg v 2. in 3. stoletju, se je takoj razvila v največje mesto na območju med
severnim Jadranom in Donavo. V njej so bili državni finančni uradi, kar je dalo mestu
poseben pomen v širši regiji.
Eno od osrednjih mestnih in kultnih središč
Petovione je bila Panorama. O religioznih praksah
pričajo

spomeniki,

posvečeni

grško-rimskim,

orientalnim in avtohtonim božanstvom.

Vabimo vas, da na Radiu Ptuj spremljate rubriko »Kulturni kažipot«, ki je na sporedu
od torka do petka ob 19.50 uri. Prihodnjič bomo govorili o ptujskih mitrejih. Vse
prispevke objavimo na spletni strani muzeja www.pmpo.si

