Др Јосип КОРОШЕЦ

INSTITUT ZA KONSERVATORSTVO IN RESTAVRATORSTVO ZVKDS

ГРАД ПТУЈ
ПРИМЕР РАЗНОЛИКОСТИ УРБАНИХ ВРЕДНОСТИ И
КОМПЛЕКСНОСТИ ЊЕГОВЕ ЗАШТИТЕ
Резиме
Систематичном валоризацијом урбаних цјелина могуће је надградити постојећи
систем заштите и створити основе за развој метода намијењених очувању настале симбиозе међу споменицима прошлости као посебне категорије културног синкретизма.
Птуј је примјер града помоћу кога би реализација оваквог пројекта била реална не само
стварањем одређених метода него и провјером њихове ефикасности у систему заштите.
Његова је агломерација посљедица његовог стратешког и комуникацијског положаја
у прошлости; лоциран на обалама реке Драве, Птуј је најстарији град у Словенији. Из
праисторијских насеља и римског војног кампуса на граници Норика и Паноније,
развио се у урбани субјекат који је г. 103 именован Colonia Ulpia Traiana Poetovio. Очито је
да је, поред природних датости и активних дјелатности, положај овог краја, прије свега
путеви којима су се служили трговци, те кретали освајачки походи и сеобе народа,
драматично мијењао његову судбину. Више пута уништаван па поново грађен, Птуј је
одражавао културне и вјерске амбиције и био предмет разних територијалних амбиција.
Већ сразмјерно дуго траје систематично, у циљу заштите и повремено случајно откривање и научно истраживање прошлости овог града, на основу којега је стручно валоризирано његово насљеђе. Постепено су одређени дијелови стављани под заштиту
као урбане цјелине или само поједини комплекси и објекти. Слиједећи ступањ заштите
могао би развити – на симбиози временски различитога, поготово урбане разноликости, посебан квалитет прошлости којим би надградио учинак постојећег система очувања и обнове.
Кључне ријечи: урбана разноликост, симбиоза времена, културни синкретизам

Избор Птуја за предмет теме на овогодишњој конференцији намијењеној
новим концептима заштите и обнове урбаних цјелина, није само „посљедица“
угледа који он има као „најстарији“ град у Словенији, или одређених његових
урбанистичких дијелова и архитектонских објеката који сами по себи представљају временски, естетски или материјално-технички квалитет; важно је разумијевање његове дуге историје заштите, разумијевање рада и валоризације
постигнутих резултата, а тиме и односа према утврђеним добрима прошлости,
која данас не чине само идентитет града, него су процијењена као општа вриједност. Аналитички се може стећи увид у услове и односе који су га подржавали као квалитет, или оне који, слиједећи друге циљеве, у њему нису препознали премет властитих интереса. Но, и једно и друго је објективна стварност, у
којој служба заштите, методама доказивања појединости његове бити, открива своју реалност и егзактност у двадесетом вијеку.
Чињеница је да се при истраживању вриједности значења Птуја, у деветнаестом и двадесетом вијеку, заслугом знања и радозналости појединих струка, њиховим методама откривао дио по дио његове бити. Захваљујући овим
открићима с временом је Птуј добио статус споменика, изглед и ведуту с одређеним урбанистичким карактеристикама и архитектонским рјешењима, понекада опремљеним археолошким и ликовним артефактима, који данас сами
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по себи говоре о доста сложеној прошлости; откривање појединих чињеница о
томе, до којих се постепено долазило, у складу с правним прописима, дало је
темеље стручној служби1. Овај простор се доказао и као простор с бројним још
неоткривеним добрима важним за реконструкцију прошлости једне много веће регије. Тако његов изглед и ведута с одређеним урбанистичким карактеристикама и архитектурним рјешењима, понекад опремљеним археолошким и
ликовним артефактима, и данас сами по себи говоре о доиста сложеној прошлости.

СЛИКА 1. – ПАНОРАМА ГРАДА (ФОТО. М. КОРОШЕЦ)

1. Симбиоза прошлости са садашњим временом
Сазнања на основу материјалних и писаних доказа наводила су оправдано
на претпоставку да највећи дио истине о овом граду треба тек да се открије,
што је био и још увијек представља велик изазов. У томе су вјероватно узроци
његове генезе и процеса неколико пута прекидане еволуције и честе борбе за
опстанак.
Судбина Птуја осцилирала је између општих и развојних потреба његових
становника и оних околности које су градиле историјску слику једног дијела
Европе и Медитерана. Остаје питање шта је од тога у одређеном времену више мотивирало град, у чему је он уопште видио смисао своје присутности, који
су били узроци да се враћао у облик „урба“ и у њему препознавао своју праву
бит. Његова устрајност, она која је знала превазићи драматичне околности и
креативно надградити корисне датости, стварала је вриједности чије очување
данас представља велику стручну и општу одговорност и обавезу да се заштите на начин којим би изражено поштовање према прошлости припомогло квалитету даљег развоја. Дугачак животни вијек овог града и резултати његове
креативне активности створили су културно разнолико насљеђе, обухваћено
садашњим временом у полифону композицију. Кроз историју створене вриједности биле су у симбиози или су се међусобно искључивале. Просторно гледано, данас неке постоје као нематеријално предање, фрагментарни артефакти
којима је често потребна реконструкција, или као очуване цјелине. Урбана рјешења, њихови очувани дијелови или трагови некадашњих комплекса, елементи су непокретног насљеђа, производ неког времена и непосредно су витални
дио организма града. Њихово функционисање даје потребну живост и временску димензију. Више него остали чиниоци, доказују трајност у таквом простору
с обзиром на дужину настајања.
1
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1830. године Симон Поводен дао је уградити у базу звоника Проштијске цркве камене фрагменте римске архитектуре, надгробнике, рељефе итд., у складу с дворским декретом из Беча
(1828. године); тиме је настао лапидариј, први музеј sub divo у Словенији.

2. Узроци генезе и околности еволуције
Данашњи Птуј лежи на лијевем бријегу Драве и Дравског језера, односно
на западу Птујског алувијалног поља, које ријека дијели од већег Дравског поља. До самога града допиру обронци валовитих брежуљака Словенских горица, док се јужни дио долине граничи с Халозама, брдима од седиментног камена; оба су подручја позната по богатим виноградима, кључним у овој угледној винској регији. Пратећи ток ријеке према истоку, простор се отвара и постепено прелива у Панонску равницу. Долину на југу окружују посљедњи обронци алпског система, тачније Караванке (Доначка гора), чак с неким крашким појавама (Боч); карактеристична је континентална субпанонска клима, с
изразитим појавама природних непогода, поплава и одрона.
Већ је праисторијским заједницама ова долина својим природним датостима нудила могућност развоја – обрадом земље, сточарством и кориштењем
шума, а због географског положаја рано је постала занимљива и примјерна за
остваривање ширих економско-политичких и културних интереса, којима је
непосредно настајала његова историја. Окружење данашњег Птуја претворило се у централну тачку кроз коју су водили трговачки, касније територијалностратешки, чак цивилизацијско-културни путеви, намијењени повезивању,
освајању, пљачки и деструкцији.
И најстарији трговачки путеви у источном Медитерану – Леванту, Анадолији, источној и централној Европи од неолита надаље били су иницијатори
настајања специфичних насеља која нису омогућавала само проток одређених
добара, него су се непосредније укључивала у трговину својим производима.2
Иновативношћу и квалитетом претворили су се у незамјенљив дио понуде и
допринијели важности самога пута. Начин живота у оваквим агломерацијама, доступност виталних и престижних добара и властита производња диктирали су њихово урбано уређење. Исти интереси и живот организиран договореним и искуством провјереним системом тим заједницама је давао карактер
етничке скупине.
Трговина потентног цивилизацијски развијеног италског полуострва, користећи већ утабане, традиционалне путеве, не само да је допирала него и је
пролазила кроз Дравску долину, дубље у континент. Без сумње, за ту дјелатност била је корисна и источна траса праисторијског ћилибарског пута, која је
повезивала Балтик с Јадраном, непосредно са Аквилејом, великим корисником ћилибара. Према археолошким налазима и другим доказима, и у овим крајевима била је цијењена фосилна материја. Ако су на одговарајућим мјестима
концентрација и развој насеља настали због користи коју су имали од трговине, слиједио је период изразитијег развоја друштвеног уређења с нарочитим
прохтјевима очитим у архитекрури и планирању насеља. Слично родовскоплеменским савезима или државним конструкцијама организације насеља,
поготово градова, мијењао се њихов статус, активности и облик.
У доба римске државе, Птуј је због активног прелаза преко ријеке, својим
геоморфолошким карактеристикама постао стратешки важан војни центар
намијењен извођењу одбрамбених и освајачких задатака. Све већом активношћу он је прерастао из војног табора, каструма, у складу с империјалним мје2

Lindsay, W. S. (2006), History of Marchant Shipping and Ancient Commerce, Adamant Media Corporation
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рилима у град који је за вријеме цара Трајана 103. године добио назив Colonia
Ulpia Traiana Poetovio – име које доказује његово келтско поријекло. Већ га Тацит први пут помиње у својим Хисторијама као простор у коме су легије 69. године прогласиле Веспазијана за цара3. Док је у другом и трећем вијеку доживио свој прави процват, на заласку империја био је угрожен сукобима унутар
државе и продирањем појединих непријатељских војски у њен западни дио, и
то због разних интереса4. На самом крају антике Птуј је био повезан и са задњим римским императором Ромулом Аугустом, којега су 476. године готске
трупе свргнуле и именовале Одоакра за краља, а свргнутог цара прогнале у
Лукуланум тврђаву у непосредној близини Напуља. На том путу Аугуста је пратила његова мајка femina illustris Barbaria, жена поријеклом из Poetoviа5.
У римском периоду Птуј је постао историјска чињеница заслугом својих
активности; у првом дијелу лоцирањем легије VIII Аугустове и нато XIII Гемине
имао је војни карактер, док је премјештањем трупа у Виндобону на Дунав одредбом Трајана постао град с цивилним уређењем. За вријеме Commoda (180–
192) прешао је у царску управу као сједиште илирске царинске службе, publicum portarium Illiricum, до прве половине трећег вијека, кад је опет постао војна
база6. Протоисторијским становницима су се прикључили италски војници,
касније ветерани и припадници источњачких етничких скупина, цариници и
други чиновници. Tакав састав својим је начином живота, вјерским убјеђењем и самом релативном дјелатношћу стварао културну разноликост, због броја
и врсте становништва и посебних околности.
Римски је дио у њој био доминантан, јер је својим дисциплинираним планом и одређеним архитектонским рјешењима слиједио основну функцију града
и дао му урбани карактер. Тиме и одабраним објектима наглашавао је државну
хегемонију, али и уједињавао разнородност појединих дијелова агломерације у
цјелину. У њој је била могућа еволуција, оне промјене и надградња којом се задовољавао активан статус Poetovia. Тако је на десном бријегу Драве, данашњем предјелу Хајдије, октогонални војни логор прерастао у центар урба, који је
неке старије дијелове, према археолошким доказима, имао и на супротној страни ријеке, чак и на брежуљцима данашње Панораме и Грајског грича. Истим
је стручним методама приликом заштитних ископавања седамдесетих година
прошлог вијека, због изградње школског центра и стамбених објеката на мјесту приградског насеља Рабељча вас, откривен занатлијски дио града, опсежни
комплекси керамичке, клесарске и стакларске дјелатности, којим се Poetovio
непосредно укључивао и у трговину.7
Својом стратешком улогом на граници провинција Норика и Panonie Superior и царинском активношћу био је тијесно повезан са непосредном околином
али и најудаљенијим дијеловима империје. То доказују и присуство различитих вјерских убјеђења изражених његовањем египатских, блиско и средњеис3
4

5
6
7
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Historiae, 3. 1
Нпр. на повратку с Истока, Теодозиј Велики, 388. год., у бици у близини Poetovie поразио је
свог супарника Максима. Године 395. исти је цар раздијелио империј међу синовима Хоноријем и Аркадијем.
Bratovž, Rajko (1982), Evgipij, Življenje svetega Severina, pp. 26–29.
За вријеме цара Galliena (260–268), дијелови легије XIII: Gemine 1. V. Macedonice вратили су се
из провинције Дације у Poetovio.
Iva i Jože Curk (1970), Ptuj, pp. 9–39

точних култова али и неких архајских које је поштовало старо становништво.
Тако се под окриљем римске вјере развио не само вјерски него и културни синкретизам, у толерантним раздобљима изражен као симбиоза међу присутним
субјектима, а у конфликтним предмет деструкције и освете.

СЛИКА 2. – ЗГРАДА И ОКОЛИНА I МИТРЕЈА (ФОТО. М. КОРОШЕЦ)

Развој и касније разилажење у убјеђењима показује судбина „петих митреја“, саграђених од средине другог до средине четвртог вијека, када су били
уништени. У Poetoviu је био култ овог источног божанства најзаступљенији у
континенталном дијелу Европе, његова специфична архитектура допуњавала
је најважније дијелове града, поготово оне који су повезивали обале и прелаз
преко ријеке. Али, очито је да његови вјерници нису били само мушки представници царинског разреда него и оних дјелатности које су се бавиле вађењем, обрадом камена и продајом готових производа. Њихов је нестанак обзнањивао, посредно, крај једне важне епохе и почетак нових односа у овом простору, карактеристичном по несигурности, сукобима и грађанским ратовима.8
Упад нових народа, поготово продор Западних Гота у италски простор и
пљачкашки походи Хуна на прелазу четвртог у пети вијек, посљедица су слабљења и распада Западног римског царства, процеса у којима је град на обали
Драве одиграо доста важну улогу. Живост његовог учешћа доказује развој
хришћанства, вјере која је преусмјерила античко доба у рани средњи вијек и
при томе имала и прве жртве, Викторина Птујског – првог коментатора Библије.9 Нешто већу сигурност и заштиту својом конфигурацијом становништву
су пружала оба брежуљка, поготово Грајски грич, у подножју кога настају и
поједине урбане цјелине будућег средњовјековног града. И нова црква у склопу римске некрополе, гробница постављених на рубове цесте које је водила у
центар урба, пронашла је свој простор.
8
9

На Птујском пољу вођена је 353. године битка Цара Констанција са Магненцијем; у Poetovii је
био ухваћен и Constantin Gall и одведен у Истру на суђење.
Викторин Птујски био је мученички усмрћен 303. године; Птуј постаје сједиште бискупије већ
у трећем вијеку.
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СЛИКА 3. – ПОГЛЕД НА ОРФЕЈЕВ СПОМЕНИК, ЗВОНИК MESTNI STOLP, ЦРКВУ СВ. ЈУРЈА И ДЕТАЉИ »ПОВОДНОВОГ
МУЗЕЈА« SUB DIVO (ФОТО. М. КОРОШЕЦ)

Било је то вријеме у коме су постојеће околности и могућности дозвољавале парцијална рјешења, нову изградњу поједниних дијелова некадашњега града и тиме фрагментарног очувања урбанистичких настојања. У неким дијеловима, нпр. на Грајском гричу, до израза у архитектури дошло је присуство
новог славенског становништва.10 Крајем осмог вијека Птуј пада под франковску превласт, а у првој половини постаје феуд салцбуршке бискупије, док је на
Драви била граница с Аквилејским господством. Неко вријеме припадао је доњепанонским кнезовима Прибини и Коцљу. Овај посљедњи гради и цркву св.
Јурија, а у близини вјероватно и свој двор. Можда и Мали град, прије него што
је ушао у фортификацијски систем, крије неке дијелове из тог доба.
Послије угарске превласти у десетом вијеку и честих напада и уништења
онога што је настојало продужити историју насеља, тек у првој половини
дванаестог вијека, посебно захваљујући градитељским амбицијама салцбуршког надбискукпа Конрада I, почео је развијени средњи вијек. Поново је на
мјесту старога на западној тераси грађен замак као тврђава. Био је то одбрамбени торањ castrum maior – очуван је само палациј, још видан на најстаријим
ведутама. Својом одбрамбеном и управном функцијом, присутношћу лунгауске министералне породице, мотивисао је насеље да постепеном изградњом,
поготово изразитих функционалних и естетских дијелова, поново постане препознатљив прави град. Непосредно с метаморфозом комплекса замка, на западном рубу су настајали доминикански и истовремено миноритски самостан, док је акценат вертикалној градској слојевитости дао звоник проштијске
10
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На турнирском простору на Грајском гричу откривени су, поред велике некрополе, и остаци
старославенског светилишта.

цркве и Сподњи двор. Свакако су у то вријеме настале и куће угледних грађана, али мање изразито и куће осталог становништва. Не само развој и углед
Птуја – његов је просперитет био занимљив за долазак нових етничких скупина – него је он и креацијом мајстора са ширег простора добио изглед који је карактеристичан, мада је доживио силна прилагођавања, па и његов данашњи
изглед11. Послије поплаве која је 1349. године однијела зидани Трајанов мост,
нешто низводније је добио нови.

СЛИКА 4. – ПРЕШЕРНОВА УЛИЦА, ПРОЧЕЉЕ ДОМИНИКАНСКЕ ЦРКВЕ (ФОТО. М. КОРОШЕЦ)

Прелаз у нови вијек су потресали драматични догађаји, поновна угарска
превласт и османска опасност у вријеме Сулејмана I Величанственог. Но, стабилизацијом односа, Птуј је, послије колере и великих пожара 1684. и 1705. године, доживио поновни развој, поготово за вријеме породице Leslie и у другој
половини деветнаестог вијека – грофова Херберштајн. Поред интензивне трго11

Тако је била између 1486. и 1494. године јака јеврејска заједница укинута одредбом цара Максимилијана I.
93

вине уз помоћ италијанских грађана, овај простор, неко вријеме доста наклоњен протестантизму, ипак се доказао као католички град. Поред вјерских, његов су развој обиљежавала политичка и територијална питања, изразитија пред
крај хабсбуршког империја. Мање мотивисан својим значењем, за разлику од
античког и средњовјековног доба, савременим захватима у супстанцу града и
одређеним новим достигнућима и добитима у новом вијеку је настојао да становништву понуди удобан и занимљив живот. Вјероватно је посљедица таквог више хедонистичког стања било и посебно занимање за властиту прошлост, подстакнуто стручним открићима. У оквиру Југославије, Птуј је био изразито културно и интелектуално усмјерен, повремено с већим развојним амбицијама које и данас показује. Неки од тих задатака били су извршени на
штету насљеђа, што је доказ комплексног стања његове прошлости и одговорности за њену заштиту, јер је квалитетом она постала национално важна.

СЛИКА 5. – ГРАДСКА КУЋА, ПОРТАЛ КУЋЕ МУРКОВА 2, ФЛОРИЈАНОВ
МИНОРИТСКЕ ЦРКВЕ (ФОТО. М. КОРОШЕЦ)

СПОМЕНИК,

РЕКОНСТРУКЦИЈА

ФАСАДЕ

3. Сазнања и искуство, темељ очувања и заштите урбанистичког и
архитектонског стваралаштва прошлости
Из праисторијске традиције руралних заједница, подстакнут њиховим активностима, поготово трговином, на занимљивом геоморфолошком мјесту на
коме је пут прелазио ријеку и тако стварао стратешки важну тачку, настао је
Птуј. Тако је:
- за генезу града основа било искуство становника постојећих насеља у
простору, с одређеним датостима и широм активношћу,
- непосредним судјеловањем у процесима који су корисницима омогућавали опстанак и надградњу, а стваралачким потенцијалима нудили улазак у цивилизовани свијет.
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Доласком римских легија урбанизација је најприје слиједила војне захтјеве, те је карактеристична по изразито ортогоналној строгости. У каснијем
цивилном уређењу, укључивањем и неких референтних дјелатности у свој
систем, постала је:
- доказ начина заштите интереса и развоја услова којима је постизала све
захтјевније и комплексније циљеве, али тиме и овисније од разних услова,
- уједно, модел мултикултурне сарадње, хармоније коју је представљало
поштовање културне разноликости, али повремено у превеликој мери овисне
од виших, чак екстремних, интереса,
- на крају, појава коју су угрозиле и рушиле најагресивније слабости одређене епохе.
Послије уништења, узрок изградње новог града била је потреба становништва за већом сигурношћу и одбраном феудалних интереса у осјетљивом простору. Зато је:
- поновна урбанизација изведена постепено из фортификацијских и руралних подручја, послије дјеловања највећих опасности, прекидана разним
догађајима,
- одраз упорности да се обнови традиција града, овај пут средњовјековним
мјерилима, који је нудио примјеран живот и организирану потребну заштиту.
Нови вијек је на свом почетку, слично претходном времену, покушао Птују
дати некадашњу вриједност. У настојању да се у постојећу средину, често угрожену и повремено уништавану несрећама, унесу савремене урбане новости,
одржава се грађански стил живота, који се повремено битно мијења због динамике доласка и одласка становништва. Тако је Птуј у овом раздобљу поново
доживио све ступњеве развоја, а прије свега:
- ревитализацију стратешки важног простора и урбанизацију руралних агломерација и уједно, рурализацију некада важних урбаних цјелина,
- развој стручне мисли и материјални доказ њене исправности откривеним урбанистичким и архитектонским артефактима о бити настанка и опстанка града.
Тако Птуј непосредно доказује да је живот с властитом историјом захтјеван и одговоран и зато што се његов успјех мјери по квалитету односа према
присутној прошлости.
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СЛИКА 6. – ПТУЈСКИ ЗАМАК, МАЛИ ГРАД, ВОДНИ СТОЛП (ФОТО. М. КОРОШЕЦ)

Summary
Josip KOROSEC, PhD

INSTITUTE FOR CONSERVATION AND RESTORATION OF ZVKDS

PTUJ CITY, EXAMPLE OF URBAN VALUES DIVERSITY
AND COMPLEXITY OF ITS PROTECTION
With systematic valorisation of urban ensembles, it is possible to upgrade the existing
protection system and create the bases for the development of methods intended for the
preservation of created symbiosis among contours of past as the special category of cultural
syncretism. Ptuj is an example of the city, which involvement in the project realization would
be realistic not only by creation of certain methods but as well by testing their efficiency
within the protection system.
Its agglomeration, because of strategically and communicational position in the past, located at banks of Drava River, presents the oldest city in Slovenia. From pre-historic settlement and Roman military camp at border of Noricum and Pannonia, it developed into the
urban entity, which in 103 year named as Colonia Ulpia Traiana Poetovio. Obviously, besides the natural features and dynamic activities, the position of this area, primarily roads used for trade, conquest expeditions and migration of ethnical groups, dramatically changed
its destiny. Repeatedly destroyed and then reconstructed, it reflected the cultural and religious ambitions, and was the matter of various territorial ambitions.
For relatively long period of time, it has been lasting a systematic, protective and occasionally accidental revelation and scientific research of the past of this city; according to it expertly valorized its heritage.
Gradually, certain parts were protected as urban entities or individual complexes and
structures. The following protection level could be developed on symbiosis of time differences, especially the urban diversity, as the particular quality of past, that would upgrade the
effect of existing preservation and restoration system.
Key words: Urban diversity, symbiosis of time, cultural syncretism
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