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tuj, eno najstarejših slovenskih mest, v pokra
jini ob Dravi in med vinorodnimi goricami, je
razcvet doživel v času Rimljanov, ko je štel več
kot 40 tisoč prebivalcev. Danes si na Ptuju ta čas
želijo ponovno obuditi, tudi s pomočjo Rimskih iger,
ki poleg Kurentovanja mesto postavljajo na zemlje
vid velikih evropskih etnoloških prireditev.
Pisalo se je leto 69 in v takratnem rimskem taboru se
je odvijal zbor vojskovodij Podonavskih legij. Zbor je
vodil Markus Antonius Primus, ki je vojsko popeljal
proti Rimu, ga osvojil in predal poveljstvo izvoljenemu
cesarju Vespazijanu. Takratni Ptuj (Poetovio) je imel več
kot 40 tisoč prebivalcev, od tega do deset tisoč vojšča
kov, imeli so kovnico denarja, carinsko upravo in že
takrat tudi davkarijo. Poetovio je bil največje mesto
daleč naokrog. Ob stari jantarjevi poti je bil že takrat
trgovsko središče, zato ne čudi, da se Ptuju, mestu, ki
ima danes okoli 24 tisoč prebivalcev, toži po tistih časih.
Morda tudi zato skušajo obuditi zgodbe iz življenja
takratnih veljakov, vojščakov, svobodnih ljudi in
sužnjev.

Tisoč udeležencev Rimskih iger
Na Ptuju se že nekaj let zapored, vsako leto v drugi
polovici avgusta, odvijajo Rimske igre, ki jih organizira
jo pod vodstvom društva Poetovio LXIX, društva za
rimsko zgodovino in kulturo Ptuj. Rimske igre soobliku
je še 42 društev s Ptuja in iz okoliških krajev. Domačini
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si želijo, da bi Rimske igre postale ena privlačnejših pri
reditev v tem delu Evrope in treba je reči, da jim gre
obujanje tisočletne tradicije, običajev in dogodkov iz
rimskega Poetovia dobro od rok.
Letos bodo na Ptuju že sedme Rimske igre, ki se bodo
odvijale štiri dni, od 28. do 31. avgusta. Lani so prostor
rimskega tabora preselili z območja v Ptujskih termah,
saj so uvideli, da potrebujejo večji prostor, prav tako so
želeli obiskovalcem omogočiti ogled iger brez plačila
vstopnine. Rimski tabor bo tudi letos stal na dveh hek
tarjih zemljiščih blizu prvega mitreja na Hajdini. Andrej
Klasinc, predsednik društva Poetovio LXIX, je povedal:
»V naših depojih imamo več kot 30 baldahinov in rim
skih šotorov, kar potrebuje velike površine. Rimsko pri
reditev organizira skupek 42 društev in vsi poprimemo
za delo, lani se je tabora udeležilo 1000 sodelujočih.«
Toliko udeležencev Rimskih iger so pridobili tudi
zato, ker je Ptuj karnevalsko mesto. 54 let organiziranih
kurentovanj, velika pustna povorka, na kateri je letos
sodelovalo okoli 3500 maškar, od tega okoli 800 kuren
tov, so dobra popotnica Rimskim igram. Kot je poudaril
Klasinc: »Našim ljudem ni treba dvakrat reči, treba je
bilo vzpostaviti sistem po rimskem načelu ‘kruha in
iger’. Seveda so obveznosti, a v ospredju morajo biti
veselje, zabava in dobra volja. Za organizatorje je to
sicer velik zalogaj, kajti ni lahko 1000 ljudi štiri dni
hraniti in jih ne pustiti žejne. Delo smo si med društvi
razdelili, več društev skrbi za hrano, drugi so vinogra
dniki …«
Že ko so pred desetimi leti na Ptuju začeli obujati to
rimsko zgodbo, so se dogovorili za nekatera pravila.
Barve rimskih kostumov so lahko v večini le v peščenih,

