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»Si anima in manu dei est, non utique anima nostra sepulchro simul cum corpore includitur
nec busto tenetur. Sed quite pia fungitur. Et ideo frustra homines pretiosa struunt sepulchra,
quasi ea anima, non solius corporis receptacula sint.«1
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»Če je človeška duša v božji roki, potem ta zagotovo ni zaprta s telesom v grobnici, niti ni v grobu, ampak dobi
svoj sveti počitek. Zato je brezpredmetno, da ljudje postavljajo prestižne grobnice, kot da bi te bile prejemniki
duše ne pa zgolj telesa (prevod iz De bono mortis Ambrozija milanskega, po Wiesner 1970, 136-137)«.

Zahvale
Najprej se zahvaljujem Matjažu Novšaku iz podjetja Arhej d.o.o, da mi je omogočil in
pomagal pri obravnavi grobišča Celeiapark. Ta naloga ne bi obstajala brez njegovega
blagoslova in dovoljenja uporabe arhiva izkopavanj. Prav tako se mu zahvaljujem za možnost
vpogleda v arhiv izkopavanj IV. etape Mariborske ceste, katerih odkritja osvetljujejo kontekst
najdišča Celeiapark.
Za potrpežljivost in pomoč se zahvaljujem dr. Maji Bausovac iz Pokrajinskega muzeja Celje, ki
mi je omogočila in pomagala pri pregledu najdb iz najdišča Celeiapark in dokumentacije o
izkopavanjih iz l. 1992. Za pregled besedila o Celeji se zahvaljujem dr. Juretu Krajšku. Za
fotografije najdb pa se zahvaljujem Nini Sovdat, prav tako iz Pokrajinskega muzeja Celje.
Za večkratno in neutrudno branje verzij te naloge se zahvaljujem tudi moji mentorici dr. Tini
Milavec. Njeni komentarji so mi pomagali pri iskanju bistva in me postavljali na realna tla, ko
sem poskušal odtavati. Brez njenega vodenja bi bila ta naloga ena velika zmešnjava.
Za neprestano podporo se zahvaljujem tudi svojim bližnjim. Še posebej moji Ani.

Izvleček
Poznoantično grobišče Celeiapark je bilo odkrito v Celju pri sondiranjih l. 1992. Ta so potekala
na Aškerčevi 4 ob hotelu Pošta. Nadaljnje raziskave so sledile l. 2002 na območju gradnje
poslovno-garažnega objekta Celeiapark. Glede na tukaj odkrite grobove je bil določen obseg
grobišča in njegova časovna umestitev v pozno antiko. Grobišče ni bilo raziskano v celoti, saj
so pred nadaljevanjem izkopavanj že pozidali objekt Celeiapark in poškodovali velik del
grobišča. Skupaj je bilo odkritih 36 grobov s približno 56 pokopi, ki so ležali na terasi reke
Voglajne. Glede na radiokarbonske datume grobov, pridatke in načine pokopavanja lahko
uporabo grobišča Celeiapark datiramo v čas od druge polovice 3. do sredine 5. stoletja.
Verjetno pa je največ grobov nastalo od konca 4. do sredine 5. stoletja. Med grobovi izstopa
veliko število skupnih grobov, skeleti v skrčeni legi, izstopajoča lega rok in grob z 21 lobanjami.
Večina grobov je brez pridatkov. Ti so bili odkriti samo v štirih grobovih. Le enega od teh
pridatkov je bilo mogoče časovno in tipološko umestiti. Gre za uhan s poliedrom, ki sodi v čas
od konca 4. do sredine 5. stoletja. Značilnosti v načinu pokopa, grobovi brez pridatkov in
antropološka opažanja kažejo na pokopališki prostor revnejšega prebivalstva Celeje. Skupni
grobovi in grob z lobanjami verjetno nakazujejo na epidemije ali nasilna dejanja. Med
grobiščem in krščansko vero ni neposrednih povezav. Značilnosti, kot so prostorska bližina
zgodnjekrščanske bazilike, usmerjenost večine grobov glede na to cerkev, veliko število grobov
brez pridatkov in polaganje rok na prsi ali trebuh vseeno namigujejo, da so na grobišču
Celeiapark lahko pokopavali tudi kristjani.
Ključne besede: Celeia, Celeiapark, grobišče, pozna antika, zgodnje krščanstvo, načini
pokopavanja

Abstract
Late antiquity necropolis "Celeiapark"
The cemetery of Celeiapark from Late Antiquity was discovered in Celje. The first graves were
unearthed in the year 1992 by the hotel Pošta. Further excavations followed in the year 2002
on the construction site of the future business and parking building Celeiapark. The discovered
graves helped to determine the size and dating of the cemetery into the Late Antiquity. The
cemetery was not fully excavated, because the construction of Celeiapark has already begun
before they could continue with the excavations. A large part of the cemetery was probably
damaged during the construction. On the cemetery of Celeiapark 36 graves with
approximately 56 burials were discovered. The graves lay on the right bank of the river
Voglajna. The usage of the cemetery can be dated with the help of radiocarbon dating, grave
finds and burial practices between the second half of the 3. until the middle of the 5. century
AD. Most of the graves might have been made in the period from the late 4. until the middle
of the 5. century. The out of the ordinary burial practices on the cemetery are represented by
a large number of group burials, burials with skeletons in a flexed position, different underarm
positions and a grave with 21 skulls. Most of the graves were without grave goods. Those were
found in only four graves and only one of them was chronologically and typologically
determined. It was an earring with a Polyhedron that was in use between the late 4. and the
middle of the 5. century. The characteristics of the burial practices, graves without grave
goods and anthropological findings show that the cemetery probably belonged to a lower class
population of Celeia. The grave with skulls and the group burials also indicate on the possibility
of an epidemic outbreak or a violent incident. There is no direct link between the buried and
the early Christian faith. Some characteristics of the cemetery, like the spatial vicinity of the
early Christian basilica, the orientation of most burials in the same axis as the church, the high
percentage of burials without grave goods and the positioning of the underarms on the chest
or on the stomach could indicate that some burials also belonged to early Christians from
Celeia.
Key words: Celeia, Celeiapark, cemetery, Late Antiquity, early Christendom, burial practices.
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2 Uvod
Namen te naloge je obravnava poznoantičnega grobišča Celeiapark v Celju, ki je bilo odkrito l.
1992 z izkopom manjše sonde v bližini hotela Pošta ob Aškerčevi ulici. Izkopanih je bilo 5
grobov, ki so jih sprva datirali v »polpreteklo« dobo. Nadaljnja izkopavanja so sledila l. 2002
na mestu gradnje poslovno-garažnega objekta Celeiapark na Aškerčevi ulici 10. Pri teh je bil
odkrit največji del grobišča z 32 grobovi. Glede na določene grobne pridatke je bilo grobišče iz
l. 2002 datirano v poznoantični čas. V nadaljevanju bom za grobišče uporabljal ime
"Celeiapark", saj to najbolje izraža njegovo lokacijo. Velik delež le-tega je bilo namreč
odkritega pod kasnejšim poslovnim objektom. Cilj naloge bo datiranje in postavitev grobišča v
kontekst antične Celeje.
Najprej bom obravnaval raziskave iz l. 1992 in 2002, ki so bile izvedene na lokaciji Celeiapark.
Nato se bom osredotočil na stratigrafijo, kontekste in rezultate teh izkopavanj. Poudarek bo
na koreliranju stratigrafije izkopavanj iz l. 1992 z izkopavanji l. 2002. Poskušal bom ugotoviti
ali grobovi pripadajo istemu grobišču. Sledila bo kratka predstavitev grobišča in njegovih
značilnosti. Ker grobišče izstopa po številu skupnih grobov, skeletov v skrčeni legi, enim
grobom z lobanjami in majhnim številom pridatkov, se bom podrobneje lotil tudi načinov
pokopavanja na grobišču. Obravnaval bom grobne jame, lego skeletov v njih, smeri
pokopavanja in ureditev grobišča. Predstavil bom najbolj pomenljive rezultate antropološke
analize, ki je bila narejena na skeletih iz izkopavanj l. 2002. Temu bo sledila obravnava
radiokarbonskih datumov, ki so bili narejeni na kosteh iz treh grobov. Poleg teh datumov bo
pri datiranju v pomoč tudi primerjalna analiza grobnih pridatkov in najdb. Posvetil se bom tudi
grobovom brez pridatkov, ki predstavljajo veliko večino vseh grobov na grobišču. Glede na
njegove značilnosti v načinu pokopavanja, lokaciji in tipičnih pridatkih bom primerjal grobišče
Celeiapark z ostalimi poznoantičnimi grobišči v Sloveniji in širše. Namen te primerjave bo
predvsem kronološka umestitev grobišča. Sledil bo pregled poznoantične Celeje glede na
poznane arheološke in zgodovinske podatke. Na podlagi rezultatov radiokarbonskih datiranj
grobov, časovne umestitve pridatkov in značilnosti načinov pokopavanja bom v naslednjem
poglavju poskušal datirati grobišče. Sledila bo še interpretacija načinov pokopavanja in
umestitev grobišča Celeiapark v kontekst poznoantične Celeje.
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Slika 1. Celje. Lokacije raziskav omenjenih v besedilu (vir podatkov: Arhiv Celeiapark; Arhiv IV. etape Mariborske ceste).
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3 Raziskave na lokaciji grobišča Celeiapark
Prve arheološke raziskave na lokaciji Celeiapark so bile narejene l. 1992, ko so na Aškerčevi
ulici 4 v Celju izkopali testni jarek (Slika 1: zeleno). Območje spada v vzhodni del rimske Celeje,
kjer so že v 19. stoletju odkrili kopališki kompleks in baziliko (glej poglavje Poznoantična in
zgodnjekrščanska Celeia). Vzrok za arheološka dela l. 1992 je bilo načrtovanje izgradnje
garažne hiše ZPI Celje. Izkopavanja so potekala od 29. 6. do 17. 8. 1992 pod vodstvom Irene
Lazar, ki je bila takrat zaposlena v Pokrajinskem muzeju Celje. Arheološka izkopavanja so
vključevala izkop 32 x 4 m velike sonde med Aškerčevo ulico in železnico v smeri V-Z (Slika 3:
zeleno). Odkrili so debele plasti recentnih nasutij, skelete in nekaj keramičnih ter bronastih
antičnih najdb (Lazar 1995, 90). Zaradi skromnega števila najdb in arhitekturnih ostankov, ta
izkopavanju niso bila podrobneje objavljena. Vsi podatki za to nalogo so bili pridobljeni iz
dokumentacije izkopavanj l. 1992, ki jo hrani Pokrajinski muzej Celje.

Slika 2. Celje. Pogled na lokacijo Celeiapark. Pred gradnjo objekta Celeiapark (na desni) je na tem območju stal hotel Pošta (na
levi) (Splet 1).

V okviru gradnje poslovno-garažnega objekta Celeiapark v Celju (k. o. Celje; št. p. 2212/4-20,
2216/2-3, 2219/1-3) so bile narejene predhodne arheološke raziskave pod vodstvom Matjaža
Novšaka iz podjetja Arhej d.o.o. v sodelovanju z Draškom Josipovičem (Novšak, Josipovič
2003). S sondiranji so pričeli 26. 8. 2002. V okviru izkopavanj je bilo narejenih pet testnih sond
različnih površin (88, 258, 180, 68 in 110 m2) (Slika 3: rdeče). Sonda 1 je bila brez arheoloških
najdb. Sondi 2 in 3 sta bili zaradi najdb razširjeni na večje raziskovalno polje, ki so ga imenovali
izkopno polje 3. V sondah 4 in 5 so bile prav tako odkrite arheološke najdbe (Novšak, Josipovič
2003, 1). Poleg paleostrug Savinje in Voglajne so najpomembnejše odkritje predstavljali
poznoantični grobovi. Odkritje grobišča je pogojevalo nadaljevanje arheoloških izkopavanj na
območju med izkopnim poljem 3 in sondama 4 ter 5, kjer se je predvidevalo, da bi še lahko bili
7

grobovi. Do teh ni prišlo, saj je bil pred tem že začela gradnja Celeiaparka. Družba Celeiapark
je prenehala z investiranjem v arheološke raziskave in marca 2003 nadaljevala z gradnjo
(Sedlar 2004). Ta je potekala brez arheološkega nadzora na območju med izkopnim poljem 3
in sondo 4 ter med sondo 4 in sondo 5 (Slika 3: šrafirano vijolično). Pri gradnji so verjetno
poškodovali neraziskane dele grobišča. Družba Celeiapark je šla po izgradnji objekta v stečaj,
njena direktorica pa je bila zaradi poškodovanja kulturne dediščine obsojena na zaporno kazen
(Škerl 2012).
Dokumentacija in podatki o grobišču so bili pridobljeni iz arhiva najdišča Celeiapark, ki ga hrani
Arhej d.o.o. Vključeval je opise grobov, fotografije, prostorske podatke, vektorizirane grobove
in poročila. Pridobljena dokumentacija ne bo posebej citirana, razen ko gre za fotografije in že
obdelane prostorske podatke.
Naslednje obdobje raziskav na tem območju predstavljajo izkopavanja Mariborske ceste v
Celju. Za nas je najbolj relevantna IV. etapa (2005-2006), ko so izkopavanja potekala v
neposredni bližini najdišča Celeiapark (Slika 1: modro). Gre za zaščitna izkopavanja, ki so
potekala zaradi rekonstrukcije Aškerčeve ulice, Krekovega trga in Ulice XIV. Divizije. Sočasno z
gradbenimi deli je arheološke raziskave vodil Matjaž Novšak (Arhej d.o.o.) pod nazorom
konservatorke Danijele Brišnik iz Celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Raziskave so obsegale približno 700 metrov dolg odsek, ki je bil razdeljen na več sektorjev;
kanal 2 – potek kanalizacije v severnem delu, kanal 3 - kanalizacija v južnem delu, sektor 1 in
2 – razširitev izkopa na severnem delu in sektor 3 - Križišče, razširitev izkopa ob križišču s
Teharsko cesto (Slika 3: temno modro) (Novšak 2006, 2-4). Na celotnem območju izkopavanj
IV. etape mariborske ceste so bili odkriti ostanki vzhodnega obzidja Celeje (Slika 33: roza),
antični objekti in obrambni jarek (Slika 33: rjavo) (Novšak 2007, 29-30). Na zunanji strani
obzidja pa je bilo odkritih 110 skeletnih in dva žgana grobova (Krajšek 2015, 39). Skupaj z
grobovi iz lokacije Celeiapark tvorijo vzhodno celejansko grobišče.
V času pisanja naloge se pripravlja tudi celovita objava rezultatov izkopavanj IV. etape
Mariborske ceste v okviru serije Arheologija na avtocestah Slovenije. Zato sem imel na voljo le
podatke, ki so bili relevantni v povezavi z grobiščem Celeiapark. Zahvaljujem se vodji raziskav
Matjažu Novšaku, da sem imel možnost vpogleda v ta arhiv.
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Slika 3. Celje. Podrobna razdelitev raziskav Celeiapark l. 2002 in IV. etape Mariborske ceste l. 2005-2006 (vir podatkov: Arhiv
Celeiapark; Arhiv IV. etape Mariborske ceste).
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4 Stratigrafija in konteksti
Sonda iz l. 1992 je bila narejena severno od hotela Pošta. Izkopno polje je bilo široko 7,90 m
in dolgo 32 m ter je obsegalo površino 128 m². Razdeljeno je bilo na kvadrante od A do H (Slika
4). Pri izkopavanjih so bile najprej odstranjene debele plasti recentnih nasutij (opeke, žlindra,
…).2 Šele pri globini 1,5 m se je pojavila prva »nenavožena« zemljena plast svetlo rjave barve.
To plast je raziskovalka označila s številko 005/1992, v kateri je bilo odkritih 5 skeletov. Za
grobove ni bila zabeležena linija grobne jame, lega okostij in smer pokopa. V kvadratnih G in
H so bili v plasti 005/19923 odkriti 4 skeleti (št. 200-203/1992). V kvadrantu F je bil odkrit še
eden skelet (204/1992), ki je deloma ležal izven sonde, tako, da so dvignili le »dosegljiv del«.
Verjetno gre za drugo polovico groba 19/2002, ki so ga l. 2002 odkrili ob severnem profilu
sonde iz l. 1992. Plasti iz l. 1992 sem glede na njihovo globino primerjal s tistimi, ki so jih narisali
l. 2002 ob južnem profilu izkopnega polja 3 (Slika 5).4 Ob izkopavanjih l. 2002 so namreč
ponovno izkopali sondo iz l. 1992 in narisali njen južni profil (Slika 5: spodaj; Priloga 13). Ta
profil sem primerjal s severnim profilom sonde 1992 (Slika 5: zgoraj; Priloga 15). Iz primerjave
višin plasti je postalo razvidno, da je plast 005 iz l. 1992 na isti višini in ima isto debelino kot
plasti SE 009 in 011 iz izkopavanj leta 2002. »Rjava« plast 005/1992 je na skicah severnega
profila iz l. 1992 prav tako kot plasti 009/2002 in 011/2002 potekala po celotni dolžini
sonde/izkopnega polja in je bila v obeh primerih vidna pri globini cca. 120-140 cm od hodne
površine (Slika 5). V plasti 005/1992 je bila tudi opažena plast prodnikov (008/1992), ki po
globini in poziciji dobro korelira s prodnato plastjo 010/2002.5 Pod plastjo 008/1992 je v plasti
005/1992 ležal skelet 204/1992 (Slika 5). To lahko koreliramo z najdbo grobov 20 in 21/2002
v plasti 011/2002 na južnem profilu sonde 1992, ki sta prav ležala pod plastjo 010/2002
(Priloga 13). Če sta plasti 008/1992 in 10/1992 enaki, potem so grobovi iz izkopavanj l. 1992
ležali v plasti 011/2002. V tej plasti je ležala tudi večina grobov iz izkopavanj l. 2002. Primerjava
profilov izkopavanj je bila uspešna, saj je pokazala, da so bili skeleti v sondi iz l. 1992 najdeni v

2

Vsi podatki o izkopavanjih so bili pridobljeni iz terenskega dnevnika dr. Irene Lazar (hrani ga Pokrajinski muzej
Celje).
3
Opisi plasti iz izkopavanj l. 1992 so v Priloga 14.
4
Risba iz l. 1992 je bila narejena za severni profil, risba iz l. 2002 pa za južni profil iste sonde. Med obema
profiloma je bilo približno 4 metre razlike. Ker so bili primerjani rečni nanosi, predvidevam, da v tej razdalji ni
prišlo do bistvenih sprememb v stratigrafiji in višini teh nanosov.
5 Za opise SE iz izkopavanj l. 2002 glej Priloga 11.
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isti plasti, kot tisti iz izkopavanj l. 2002. To nam omogoča, da najdene skelete interpretiramo
kot del istega grobišča in ne kot grobove iz »polpretekle« dobe, kot je bilo sprva mišljeno (Lazar
1995, 90). Sondo so poglobili vse do prodnate plasti, ki je po globini in sestavi verjetno enaka
plasti 014/2002.

Slika 4. Celje - Celeiapark. Razdelitev sonde iz l. 1992 na kvadrante.

Slika 5. Celje - Celeiapark. Lega profilov je označena na Sliki 4. Zgoraj: vzhodni del severnega profila sonde PMC 1992, Spodaj:
vzhodni del južnega profila sonde PMC 1992=južni profil izkopnega polja 3 (vir podatkov: Arhiv Celeiapark).
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Izkopavanja l. 2002 so bila obsežnejša in so zajela večji del površine pod kasnejšim objektom
Celeiapark (Slika 3: rdeče). Za nas je najbolj relevantna stratigrafska situacija na območju
izkopnega polja 3, sonde 4 in sonde 5 (Slika 3), saj so bili tukaj odkriti poznoantični grobovi.
Stratigrafijo in odnose sem rekonstruiral s pomočjo profilov izkopnega polja 3 in sonde 4 ter
jih prikazal v obliki matrike (Priloga 10).6 Pod debelimi plastmi recentnih nasutij so bili na
območju Celeiaparka odkriti predvsem nanosi reke Voglajne. Izkopavanja pa so se poglobila
vse do nanosov reke Savinje – SE 014/2002,7 ki so predstavljali geološko podlago. Reka Savinja
je v antiki tekla ob severni, vzhodni in južni strani mesta (Slika 34). V nekem trenutku naj bi
Savinja nato opustila svojo strugo na severnem in vzhodnem delu antične Celeje in začela
uporabljati samo svojo južno korito (glej poglavje Poznoantična in zgodnjekrščanska Celeia).
Na lokaciji Celeiapark je njeno strugo začela uporabljati reka Voglajna. Grobišče je ležalo ob
njenem desnem bregu (Novšak, Josipovič 2003, 2-3). Debelemu prodnatim nanosom reke
Savinje (014/2002) sledijo peščeno-ilovnati nanosi reke Voglajne (na prim. 009 in 011/2002),
Ta so bila občasno prekinjena s prodnatimi nanosi (kot npr. 10/2002), ki so bili posledica
visokih vod (Verbič 2002). Nanosi Savinje in Voglajne so vsebovali antične najdbe (keramika,
gradbeni material, bronasti predmeti), ki pa nam zaradi svojega značaja deponiranja
preprečujejo natančno datiranje plasti.8 Grobovi na lokaciji Celeiapark so bili večinoma odkriti
v peščeno-meljasti plasti (011/2002), ki je verjetno tvorila obrežno teraso ob nekdanji strugi
reke Voglajne (Slika 6). Ker na tem sedimentu tla niso bila razvita, se pri vkopu grobne jame,
polnilo oz. zasutje vkopa ni bistveno razlikovalo od okoliških tal (Slika 7). Zato so bile grobne
jame pri velikem številu grobov slabo prepoznavne (Verbič 2002). Prav tako so bili grobovi
preplavljeni s podobnimi rečnimi sedimenti. Ker grobnih jam niso prepoznali in je grobove
prekrival zelo podoben sediment kot tisti, v katerem so ležali skeleti, so bili grobovi v
dokumentaciji označeni kot tisti enaki plasti 011/2002. To velja predvsem za grobove odkrite
na območju izkopnega polja 3 in sonde 4. Nekateri od teh grobov so bili deloma vkopani v plast
014/2002,9 ki je ležala pod 011/2002. Hodno površino je v času uporabe grobišča na območju
izkopnega polja 3 in sonde 4 moral predstavljati peščeno ilovnat nanos reke Voglajne

6

Pri pisanju naloge mi ni bila na voljo vsa pisna dokumentacija, kot so opisi plasti in stratigrafija. Uporabil pa sem
lahko digitalizirane podatke, kot so skenirane risbe in prostorske datoteke.
7
Ta so pri izkopavanjih predstavljala sterilno plast in globje niso kopali.
8
Ne vemo koliko najdb je lahko na lokacijo prišlo zaradi človeškega delovanja in koliko zaradi nanosov reke, ki so
ta material spirale ob svojem toku.
9
Njihova grobna jama je bila narejena v 011/2002, posegla pa je tudi v spodnjo plast 014/2002. V teh grobovih
je bilo zato najdenih več prodnikov.
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(011/2002). Ta bi lahko bil neenakomerne debeline na območju grobišča, zato so ob izkopu
grobnih jam naleteli tudi na spodnjo plast, prodnati nanos reke Savinje (014/2002).10 Na
območju sonde 5, pa so bili vsi grobovi verjetno vkopani v prodnato plast 014/2002.11 Na žalost
nam je stratigrafska situacija v tej sondi manj jasna kot drugje, saj ni bilo narejenih nobenih
risb profilov.12

Slika 6. Celje - Celeiapark. Pogled iz SZ na grobove v izkopnem polju 3. Vsi grobovi so ležali v peščeni ilovici 011/2002 (Foto:
Arhej - Arhiv Celeiapark).

Slika 7. Celje - Celeiapark. Grob 5/2002 v peščeni ilovici 011/2002. Grobna jama je bila zelo slabo prepoznavna. JV od groba
že viden grob 32 (Foto: Arhej - Arhiv Celeiapark).

10

Zaradi pomanjkanja dokumentiranja višin grobov in okoliške plasti ni mogoče določiti relativne odnose med
grobovi.
11
Na dokumentaciji o teh grobovih stratigrafska lega njihove grobne jame ni bila jasno označena.
12
Dokumentacija je nepopolna zaradi uničenja ob gradnji objekta Celeiapark. Ta se je začela preden je bilo
izpeljano ustrezno arheološko dokumentiranje sonde 5 (ustni vir: M. Novšak, 13.9.2018)
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5 Opis grobišča
Pod grobišče Celeiapark lahko vključimo grobove iz izkopavanj l. 1992 in 2002. Odkritih je bilo
36 grobov (glej Katalog grobov),13 ki so se razprostirali na območju velikem približno 1500 m².
Od tega je bil velik del grobišča poškodovanega pri gradnji objekta Celeiapark (približno 800
m²) (Slika 3: šrafirano vijolično). Točno število pokopanih posameznikov na grobišču je težko
oceniti, saj je bilo precej grobov poškodovanih ali pa so bili preslabo dokumentirani. Glede na
obstoječe podatke lahko vendarle trdimo, da je bilo v 36 grobovih pokopanih vsaj 56
posameznikov.
V sklop grobišča Celeiapark verjetno sodi tudi 9 grobov, od tega sedem skeletnih in dva žgana,
ki so bili odkriti pri izkopavanjih l. 2005 na območju sektorja Križišče-vzhod (Slika 3, Slika 20).
Ti grobovi so ležali neposredno južno od objekta Celeiapark na rečni terasi med reko Voglajno
ter mestnim jarkom (Kovač 2005; Bausovac 2006; Urankar 2006, 108). To so grobovi s
številkami od 3000 do 3008. Ker pa bodo ti grobovi del objave vseh grobišč izkopavanj IV.
etape, se bom v tej nalogi posvetil le njihovi legi, usmeritvi in odnosu z ostalimi grobovi na
grobišču Celeiapark (glej poglavje Grobovi iz Sektorja 3 – Križišče vzhod).
Grobovi na grobišču Celeiapark so bili vkopani v peščeno-ilovnate nanose reke Voglajne ali v
prodnate nanose reke Savinje. V večini primerov grobnih jam ni bilo mogoče prepoznati. Na
grobišču prevladujejo enojni pokopi v enostavnih jamah brez znakov grobnih konstrukcij.
Kadar pa je bil v grobu pokopan več kot en posameznik, bomo govoril o skupnih grobovih. V
nekaj primerih je prišlo do kasnejših pokopov. Pri teh je mlajši grob s svojo grobno jamo
poškodoval starejšega. V grobovih so skeleti večinoma ležali v iztegnjeni legi, z rokami ob
telesu in nogami v iztegnjenem položaju. Prišlo je tudi do odstopanj od te ureditve. Mednje
lahko štejemo polaganje rok čez trebuh ali na prsi in skrčeno lego telesa. Prevladujoča smer
pokopavanja je Z-V14 z rahlimi odstopanji. Pojavljajo se tudi smeri pokopa S-J, JZ-SV in V-Z.
Med nekaterimi grobovi lahko vidimo ureditev v vrste. Le štirje od 36 grobov imajo grobne
pridatke (grobovi 3, 7, 15 in 16/2002). Za dva od teh grobov so bile narejene radiokarbonske
datacije (7 in 16/2002). Na ta način datiran je bil tudi grob 24/2002, ki je bil brez pridatkov in
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V to številko je vštetih 5 grobov iz l. 1992 in 32 iz l. 2002. Ker je bil grob 204/1992 ponovno odkrit in oštevilčen
l. 2002 kot grob 19, ga ne štejemo dvakrat (glej poglavje Stratigrafija in konteksti).
14
Glava je na zahodu in pogled je usmerjen proti vzhodu.
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z usmeritvijo S-J. Na vseh skeletih iz izkopavanj l. 2002 je bila prav tako narejena antropološka
analiza (Hincak 2004).

Slika 8. Celje - Celeiapark. Načrt grobišča Celeiapark (vir podatkov: Arhiv Celeiapark).
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6 Načini pokopavanja
6.1 Grobne jame
Grobne jame so bile večinoma vkopane v peščeno ilovico (011/2002) in jih je bilo glede na
njene značilnosti, skoraj nemogoče prepoznati (glej poglavje Stratigrafija in konteksti).
Nekateri grobovi so bili vkopani v prodnate nanose Savinje (014/2002). Tukaj gre za grobove
25 do 31/2002, ki so bili vsi odkriti na območju sonde 5.15 V grobnih jamah ni bilo vidnih znakov
kamnitih oblog. Te so pogoste tam, kjer je ob kopanju grobne jame prišlo na plan dovolj
kamenja, predvsem v obliki oblic. Večina grobov na grobišču Celeiapark je bilo vkopanih v
peščeno ilovico z zelo malo prodniki. V primeru groba 12/2002 je bila glava okostja položena
na prodnike (Tabla 11). Pri ostalih grobovih ni vidnih drugih posebnosti pri oblikovanju grobne
jame. Prav tako ni znakov grobnih konstrukcij iz kamenja ali tegul, kot je to značilno na drugih
poznoantičnih grobiščih (glej poglavje Tipologija grobišča Celeiapark).

Slika 9. Celje – Celeiapark. Primera kasnejših pokopov (Foto: Arhej - Arhiv Celeiapark).

Skupne grobove lahko razdelimo na sočasne in kasnejše pokope. Za kasnejše pokope je
značilno, da so v slučajnem ali mogoče celo po namernem posegu v starejši grob, njegovo
okostje premaknili in naredili prostor za nov pokop (Slika 9). Tako so lobanjo groba 24/2002
premaknili iz prvotne lege v naročje okostja, da so naredili prostor za grob 23/2002 (Tabla 21).
Grob 31/2002 je deloma posegel v grob 22/2002, tako, da je lobanja mlajšega skeleta počivala
na medenici starejšega (Tabla 19). O kasnejšem pokopu lahko govorimo tudi v primeru grobov
15

Za to območje na žalost niso bile narejene risbe profilov, zato nam je stratigrafska situacija veliko slabše znana.
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20 in 21/2002 (Tabla 18). V obeh primerih imamo ohranjene le dolge kosti spodnjega dela
telesa. Glede na fotografije obeh grobov je razvidno, da je bil grob 20 položen le nekaj
centimetrov nad grobom 21/2002. Oba sta bila verjetno usmerjena v isto smer in ležala drug
nad drugim.

Slika 10. Celje – Celeiapark. Skupni grob 16/2002. Grobna jama je bila zelo slabo prepoznavna. Skeleti so položeni tesno eden
ob drugem (Foto: Arhej - Arhiv Celeiapark).

V primeru ostalih skupnih grobov iz grobišča Celeiapark lahko govorimo o sočasnem pokopu.
Ta označuje grobove, v katerih sta bila vsaj dva posameznika hkrati pokopana v grobno jamo
primerne velikosti. Okostja ležijo tesno drug ob drugem v različnih položajih. V nobenem
primeru ni vidnih sekundarnih posegov v grob (Slika 10). V grobu 32/2002 je bilo odkritih 21
lobanj in nekaj dolgih kosti, ki so bile prav tako pokopane sočasno (Slika 14, Tabla 27). Vkopa
niso zasledili in tudi lobanje ne kažejo znakov kasnejših posegov. Zato lahko sklepamo, da so
lobanje in nekatere kosti pokopali sočasno.
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6.1.1 Sekundarni posegi v grobove
Slaba ohranjenost nekaterih okostij so lahko posledica ropanja oz. sekundarnih posegov v
grobove. V primeru grobov 7/2002 in 18/2002 so bile kosti zelo slabo ohranjene oz. je bilo
odkritih le nekaj fragmentov. V večini primerov so bila okostja na grobišču razmeroma dobro
ohranjena,16 zato slaba ohranjenost zgoraj omenjenih grobov, še posebej izstopa. V grobu
7/2002 sta bili pokopani dve osebi (Tabla 6), medtem, ko je bil grob 18/2002 enojen (Tabla
17). Roparski vkopi v teh dveh primerih niso bilo opaženi.17 Takšni posegi na poznoantičnih
grobiščih niso nič posebnega.18 Na grobišču Intercisa-jugovzhod je bilo veliko število grobov
izropanih že v času uporabe grobišča. Najpogosteje so bili izropani grobovi v sarkofagih,
grobnicah oz. grobovih s kamnito grobno konstrukcijo. Ropanja so bila natančna, saj so preko
nagrobnih znamenj točno vedeli za lokacijo groba. Skeletov roparji največkrat niso resneje
poškodovali (Vago, Bona 1976, 149-151). Vsekakor je moglo priti do premikov okostij. Ropanja
so bila izvršena samo na grobovih, kjer se je to »splačalo«. Revnejši grobovi in grobišča so se
verjetno lahko povsem izognila tej usodi (Müller 2010, 179).
Grob 7/2002 daje videz »razmetanih« kosti, ki bi bile premaknjene v primeru posega v grob.
Proti roparskemu posegu v tem primeru govori najdba bronastih predmetov (Tabla 6, Priloga
2: 2-3). Če so bili ti v času pokopa še dobro ohranjeni, jih roparji ne bi spregledali. V primeru
groba 18/2002 je situacija veliko manj jasna, saj je bilo v grobu zelo malo ohranjenih kosti. V
primeru ropanja, te ne bi bile glavni cilj storilcev. Proti ropanju grobov govori tudi generalna
revščina grobov kar se tiče pridatkov in grobnih konstrukcij. Na grobišču Celeiapark se grobov
najverjetneje ni izplačalo izropati. Drugo možnost predstavlja delovanje živali, predvsem lisic
in jazbecev, katerih brlogi so lahko poškodovali opuščena grobišča (von Freeden 2008, 248254). V primeru lokacije grobišča Celeiapark so po opustitvi grobišča sledili nanosi reke
Voglajne, ki je to območje pogosto poplavljala. Takšno okolje mogoče ni bilo primerno za
stalno bivanje omenjenih sesalcev. V primeru grobov 7 in 18/2002 zato ne moremo z
gotovostjo govoriti o izropanih grobovih, vendar te možnosti tudi ne moremo izključiti.
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V najslabšem primeru vsaj toliko, da je bilo moč določiti dolge kosti, lobanjo in smer pokopa. V obeh omenjenih
primerih ni moč določiti lege lobanje, dolgih kosti in usmeritve.
17
Če so bili grobovi izropani v pozni antiki, to tudi ni nič posebnega, saj grobnih jam v teh plasteh tudi ni bilo
mogoče opaziti.
18
Primere roparskih posegov je mogoče zaslediti na veliko poznoantičnih grobiščih rimske Panonije (Steinklauber
2002, 68; Müller 2010, 179-180 in tam citirana literatura).

18

Omeniti je potrebno še moški grob 27/2002, ki je bil odkrit brez lobanje (Tabla 24). V njegovi
bližini ni bilo odkritega groba, ki bi s svojo grobno jamo lahko posegel v ta predel. Tako lahko
predvidevamo, da so ga pokopali brez glave ali pa je bila ta odvzeta pri sekundarnem posegu
v grob. Dekapitacije umrlih se pojavljajo na majhnem številu grobišč iz pozne antike, pogosto
v Britaniji. Ta pojav naj bi bil povezan s prepričanji skupnosti (Cooke 1999, 250). Odstranitev
glave bi lahko bila povezana tudi z načinom usmrtitve zločincev, ki so jim odrezali glavo. Edini
poznan primer dekapitacije iz antične Celeje je zapisan v legendi o usmrtitvi sv. Maksimilijana
(glej poglavje Poznoantična in zgodnjekrščanska Celeia). Na skeletu iz groba 27/2002 niso bili
opaženi znaki dekapitacije na vretencih, zato se zdi ta možnost manj verjetna.
Nekateri grobovi so bili poškodovani zaradi recentnih gradbenih del na tem območju (29/2002
in 30/2002) ali strojnih izkopov v času sondiranj (Grobovi 1/2002, 2/2002, 15/2002 in
19/2002). Pomanjkljive podatke o grobnih jamah, legi in ohranjenosti skeletov imamo tudi o
grobovih odkritih l. 1992.19
Na grobišču ni bilo odkritih nagrobnih znamenj. Kot smo videli v primeru grobov 22/2002 in
31/2002 ter 22/2002 in 24/2002, je bilo grobišče v uporabi toliko časa, da so ob kopanju novih
grobnih jam, že naleteli na starejše grobove. V obeh primerih starejših grobov niso bistveno
poškodovali oz. so njihove kosti znova pokopali. To se dobro ujema s pietetnim ravnanjem v
podobnih primerih na drugih grobiščih pozne antike (na prim. Frauenberg (Steinklauber 2002,
69)). Na grobišču Intercisa-Jugovzhod so v primeru posega v starejši grob kosti vedno znova
pokopali (Vago, Bona 1976, 147). Če je šlo za namerne pokope, v bližini svojcev in bližnjih, je
bilo potrebno vedeti, kje se ti grobovi nahajajo. Tako, da je možno, da so imeli vsi grobovi
najverjetneje nagrobna znamenja. Ta bi pričakovali na večini poznoantičnih grobišč, vendar se
zaradi uporabe neobstojnega materiala, kot je les, in izpostavljenosti vplivom okolja, večinoma
niso ohranila (Ratej 2015, 32-33).
Kot pojasnilo kasnejših pokopov bi lahko bila tudi uporaba grobnih parcel. Območje grobišča
bi bilo v tem primeru razdeljeno na več manjših parcel, ki jih je bilo potrebno kupiti. Ko je
primanjkovalo sredstev, so v eno parcelo pokopali več ljudi ali jo ponovno uporabili za
pokopavanje (Cooke 1999, 264). Ta možnost je zelo zanimiva, če upoštevamo številne skupne
grobove na grobišču. Proti njej govori pomankanje sledov jasne ureditve grobišča. Kljub temu,
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Kar je posledica dokumentiranja in ne njihove ohranjenosti.
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da lahko prepoznamo določene vrste in grupacije na grobišču (glej poglavje Ureditev grobišča),
le stežka govorimo o striktno urejenem grobišču, kjer je imel vsak posebej odmerjen kos
zemlje.

6.2 Lega skeletov
Večina skeletov v enojnih grobovih je bila v grob položena na hrbet, v iztegnjeni legi.20 To
pomeni, da so imeli roke iztegnjene in položene ob telo. Noge so v primeru iztegnjene lege
vedno izravnane. Lobanja je lahko rahlo nagnjena na levo ali desno stran. Ta način polaganja
pokojnikov v grobne jame je značilen za celotno pozno antiko (Ratej 2015, 33-34; Cooke 1998,
224). Nekaj grobov je odstopalo od te prevladujoče lege. Skelete v skupnih grobovih bomo
obravnavali posebej, saj je njihova lega pogosteje vezana drug na drugega. Najprej se bomo
osredotočili na grobove, ki so imeli kosti podlahti upognjene na trebuh ali prsi (Slika 11). Skelet
v grobu 5/2002 je imel desno roko položeno čez trebuh, leva pa je ležala ob skeletu. Skelet v
grobu 8/2002 leži na hrbtu in ima roke pokrčene v komolcih ter položene pod brado. Nogi pa
je imel rahlo pokrčeni v kolenih. Podobno lego je imel skelet v grobu 22/2002. Kosti podlahti
so bile pokrčene v komolcih, dlani pa položene na višino ramen. Skelet v grobu 25/2002 je imel
levo roko skrčeno in dlan položeno na desno ramo, desno roko pa ob telesu. Celoten skelet je
bil rahlo nagnjen na desno. V primeru groba 27/2002 sta bili obe roki skrčeni v komolcu in
kosti podlahti postavljeni v višino prsi. V zgoraj omenjenih primerih iz Celeiaparka gre za
grobove otroka, ženske in treh moških. Vsi so brez pridatkov. Položaj rok tako ni povezan s
starostjo ali spolom (Cooke 1999, 226).
Primeri polaganja rok na prsi so bili v slovenskem prostoru odkriti na grobiščih Brezje nad
Zrečami, Puščava pri Slovenj Gradcu in Kranj-Iskra (Ratej 2015, 33).21 Pozicija rok na medenici,
trebuhu in predvsem na prsih se v času pozne antike povezuje z običajem kristjanov (Müller
2010, 167; Vago, Bona 1976, 157; Pleterski, Belak 2002, 261, 267; Ruprechtsberger 1999, 22).
Še posebej, če so imeli dlani sklenjene v gesti molitve. Verjetne pokope kristjanov s tako lego
rok je bilo mogoče prepoznati v treh grobovih iz grobišča Lauriacuma. Grob 100/1951 iz
grobišča Lauriacum - Ziegelfeld je imel pridan prstan s kristogramom ter roki prekrižani čez
trebuh (Kloiber 1957, 171). V grobovih 16a in 31a iz grobišča Lauriacum - Espelmayrfield sta
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Gre za grobove 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 23, 24, 28, 30 in 31/2002.
Gre za grob 32 iz Brezja (Pahič 1969, 244) grob 51 iz Kranja (Sagadin 1988, T.10) in grobova 86 in 87 iz Puščave
(Pleterski, Belak 2002, 279)
21
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bila prav tako odkrita prstana s kristogramom. Grob 31a je imel roki prekrižani na trebuhu, kot
grob 100/1951 iz Ziegelfelda, grob 16a pa je imel desno roko položeno čez trebuh, levo pa na
medenico (Kloiber 1962, 86). Zanimiva je predvsem lega rok na prsih, ki je lahko bila le
namerna. Kloiber (1962, 87) jo v primeru groba 72 na grobišču Lauriacum – Espelmayrfield
interpretira kot pokop duhovnika ali kristjana. V primeru grobišča Celeiapark moramo biti bolj
previdni. Na grobišču nimamo direktnih dokazov, da gre za pokope kristjanov. Interpretiranje
grobov brez pridatkov le na podlagi položaja rok je zelo problematično. Tudi na primeru
gotovih krščanskih grobov brez pridatkov, ki so bili odkriti znotraj cerkva, ni bilo mogoče
opaziti posebnih značilnosti glede položaja rok (Ratej 2018, 22).

Slika 11. Celje – Celeiapark. Grobovi s prekrižanimi rokami na trebuhu ali na prsih (Foto: Arhej - Arhiv Celeiapark).
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Na grobišču ni bilo odkritih ostankov oblačil, noše ali kakršnih koli drugih najdb, ki bi
nakazovale, da so pokojnike pokopali v oblekah. To nas ne preseneča, saj se tkanina v
arheoloških kontekstih načeloma redko ohrani. Ohranijo pa se bolj obstojni deli noše (kot npr.
spone, zakovice, fibule,…). Ker slednjih ni bilo odkritih, lahko sklepamo, da so bili pokojniki
pokopani v preprosta oblačila ali pokriti s prtom. V primeru skeletov v iztegnjeni legi, bi lahko
bili ti tudi zaviti v prt. To je manj verjetno za pokojne v skupnih grobovih.

6.2.1 Skeleti v skrčeni legi
Glede na lego v grobu izstopajo skeleti v skrčenem položaju. Za njih so značilne upognjene
roke pred telesom, rahla nagnjenost telesa na eno stran in skrčene noge. Med te pokope lahko
uvrstimo moški grob 12/2002 v katerem je skelet nagnjen na levi bok, roki ležita pred trupom
in s skrčenima obema nogama (Slika 12). V skrčenem položaju so tudi skeleti v skupnem grobu
26/2002 (Slika 13, Tabla 23). Vsi trije ležijo na boku ali na trebuhu in imajo roke položene pred
telo ali celo pred obraz. Skelet 26B/2002 ima tudi skrčene noge. Dajejo vtis, da so bili
enostavno zmetani v grob. Vsi skeleti v skrčeni legi iz grobišča Celeiapark so brez pridatkov.
Kadar so pokopi v skrčeni legi kombinirani z enostavnimi grobnimi jamami in imajo revne
pridatke ali so brez pridatkov, gre lahko za sužnje, ki so bili pokopani v stanju rigor mortisa
(Vago, Bona 1976, 160). Ta lahko nastopi že štiri ure po smrti in povzroči otrdelost udov. Zgoraj
omenjeni posamezniki bi bili tako pokopani v položaju v katerem so umrli ali bili prestavljeni
kmalu po smrti. Če bi umrli v spanju, bi lahko bili tudi pokopani v spečem položaju (moški
skelet iz groba 12/2002). V Panoniji naj bi se skrčena lega skeletov začela pojavljati od druge
polovice 4. stoletja. Delež takšnih grobov na grobiščih je po navadi nizek in grobovi so po večini
brez pridatkov oz. z revnimi pridatki (Müller 2010, 168). Vsi skeleti v grobu 26/2002 so ležali
deloma ali povsem na trebuhu. Ta lega naj ne bi bila povezana z malomarnostjo, ampak je
verjetno šlo za obliko namernega kaznovanja pokojnega (Müller 2010, 168). V grobu na
poznoantičnem grobišču Globasnitz je bil prav tako odkrit skelet z lego na trebuhu, katerega
dlani so bile po smrti zvezane s pasom. Grob je bil interpretiran kot pokop samomorilca
(Gleischer 2018, 101). V prid tezi, da gre za pripadnike nižjih slojev, govori tudi antropološka
analiza zgornjih skeletov (glej poglavje Antropološke raziskave okostij). Pokojniki iz groba
26/2002 so trpeli za pomanjkanjem, boleznimi in imajo sledi opravljala težjih fizičnih del.
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Slika 12. Celje – Celeiapark. Grob 12/2002 s skeletom v skrčeni legi (Foto: Arhej - Arhiv Celeiapark).

6.2.2 Skupni grobovi
Skupne grobove lahko razdelimo v take z dvojnimi, trojnimi in štirikratnimi pokopi (Slika 13).
V grobu 6/2002 sta dva skeleta pokopana tesno eden ob drugem (Tabla 5). Desna roka skeleta
6A z nedoločenim spolom je pokrčena in položena na desno nogo ženskega skeleta 6B/2002.
V grobu 7/2002 sta bila pokopana dva zelo slabo ohranjena skeleta (Tabla 6). Prav zaradi slabe
ohranjenosti skeletov njun odnos ni dobro viden. Ni nujno, da gre za skupen grob, saj bi lahko
šlo tudi za primer kasnejšega pokopa. Dvojni grob 15/2002 je slabo ohranjen zaradi posledic
strojnega izkopa (Tabla 13). Zato o sami legi in povezavi med okostij nimamo podatkov. Trije
skupni grobovi so vsebovali več kot dva posameznika. V trojnem grobu 17/2002 so bili najdeni
trije razmeroma slabo ohranjeni skeleti (Tabla 16). Ženski skelet 17A leži na sredini in je od
vseh treh najbolje ohranjen. Okostje leži na hrbtu in je v bokih rahlo pokrčeno. Otroški skelet
17B leži severno od njega in je s trupom obrnjen proti jugu (proti skeletu 17A). Ženski skelet
17C leži na južni strani pokopa in je najslabše ohranjen. Desna roka skeleta 17C sega proti
osrednjemu ženskemu skeletu 17A in se križa z njeno desno roko. Trup je prav tako obrnjen
proti severu, torej proti osrednjemu skeletu. Glede na zgoraj omenjene značilnosti gre zelo
verjetno za sočasen pokop dveh žensk in enega otroka.
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Slika 13. Celje-Celeiapark. Skupni grobovi 6, 17 in 26/2002 (Foto: Arhej - Arhiv Celeiapark).

V trojnem grobu 26/2002 so bili skeleti razmeroma dobro ohranjeni (Tabla 23). Njihova lega
je unikatna za trojni grob. Načeloma so bili pokojniki v sočasnih grobovih pokopani z ramo ob
rami (Riemer 2000, 3). V primeru groba 26/2002 so skeleti položeni v izstopajoče položaje
(Slika 13). Ženski skelet 26C leži na trebuhu s skrčenimi rokami in nogami v iztegnjenem
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položaju. Otroški skelet 26A leži na boku in gleda proti skeletu 26C/2002. Med oba skeleta in
med noge 26C je položen moški skelet 26B/2002. Glede na tesno povezavo med skeleti in
pomankanje sledov sekundarnih vkopov, lahko sklepamo, da so bili vsi trije posamezniki
pokopani hkrati.
Štirikratni grob 16/2002 predstavlja izjemo na grobišču (Slika 10, Tabla 14-15). Toliko
posameznikov je na poznoantičnih najdiščih pokopanih le v grobnicah.22 Za te je značilno, da
so bile večkrat odprte in ponovno uporabljene za pokopavanje. V njih je vsaj eno okostje
ohranjeno in situ, medtem ko so ostala potisnjena ob rob. V primeru Celeiaparka gre za okostja
štirih oseb, ene ženske in treh moških, ki so bila položena tesno drug ob drugem. Kot smo
videli pri kasnejših pokopih s posegom v starejše grobove,23 so ob takem primeru ohranili
integriteto starejšega groba. V primeru groba 16/2002 gre verjetno za sočasen pokop, saj v
položaju okostij ni jasno vidnih sekundarnih posegov. Skeleti so ali položeni na hrbet ali pa
njihova lega ni razpoznavna. Roke imajo večinoma položene čez trebuh ali iztegnjene ob
telesu.
V primeru skupnih grobov na grobišču Celeipark gre za sočasne pokope več posameznikov v
eni grobni jami. Pri tem ni bilo nujno, da so vsi enakem položaju. Prevladuje vzporedna lega
skeletov, kjer se pogosto stikajo v ramenih (16/2002) ali pa se naslanjajo en na drugega
(6/2002 in 17/2002). Lega rok je podobna kot pri enojnih grobovih. Pojavlja se iztegnjena lega
ob telesu ali na medenici in skrčena lega rok na trebuhu ali na prsih. V enem primeru ima
okostje roke skrčene pred obraz (26B/2002). Pri skupnih grobovih je opazna povezava s
sosednjimi skeleti. Velikokrat so roke položene na drug skelet (16/2002, 17/2002) ali pa se
stikajo njihove noge (6/2002). Vsi ti indici namigujejo, da je med pokojniki v skupnih grobovih
lahko obstajala tesna povezava. Antropološka raziskava na skeletih iz skupnega groba 16/2002
je tako pokazala možnost sorodstvene zveze (glej poglavje Antropološke raziskave okostij).

22

Kot na prim. v cerkvi na Ajdovskem gradcu nad Vranjem (Petru, Ulbert 1975, 38) in v cerkvi na Korinjskem hribu
(Ciglenečki 1990, 107).
23
Primer grobov 23/2002 in 24/2002 ter 21/2002 in 31/2002.
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6.2.3 Grob lobanj
V grobu 32/2002 je bilo odkritih 21 lobanj in nekaj dolgih kosti. Gre verjetno za sočasni pokop,
saj grobna jama ne nakazuje sekundarnih posegov (Slika 14). Lobanje so položene v različne
položaje in usmeritve, med katerimi prevladuje lega na obrazu ali na temenu.24 Med njimi ni
opaznega nikakršnega reda. Dolge kosti v grobu 32/2002 so bile položene ob rob kupa lobanj.
Lobanje so bile tudi antropološko pregledane. Enajst lobanj pripada odraslim moškim, štiri
odraslim ženskam, ena otroku, pri petih lobanjah pa spola ni bilo mogoče določiti. Pokopi
lobanj ali depoji kosti več posameznikov se pojavljajo na določenih grobiščih25 vendar redko v
takem številu ali obliki. Primerljiva bi lahko bila grobnica s 23 lobanjami, ki so jo odkrili pod
cerkvijo sv. Jurija v Piranu. Grobnica je bila grajena iz zloženega, neobdelanega kamenja brez
vezave in pokrita s kamnitimi ploščami. Poleg grobnice je bilo odkritih tudi več grobov brez
pridatkov. Glede na najdbe in stratigrafijo je bila datirana v čas od 5. do 7. stoletja (Snoj,
Novšak 1992, 271).

Slika 14. Celje – Celeiapark. Grob 32/2002 z 21 lobanjami moških, žensk in enega otroka (Foto: Arhej - Arhiv Celeiapark).
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»Ob kopanju in čiščenju groba so lobanje dajale vtis, kot da bi bile položene v krsto. Ta je imela vmes prazen
prostor in lobanje so se po propadu organskega materiala sesedle oz. premaknile (ustni vir: J. Krajšek,
22.9.2018)«.
25
Primeri podobnih deponiranj kosti lahko zasledimo na grobišču ob Ajdovskem gradcu (grob 5 z kostmi
dvanajstih posameznikov; Bachran 1975). Grobovi z lobanjami so bili odkriti na grobišču Ptuj - Zgornji Breg
(grobovi 29-31, 33, 35) (Mikl-Curk 1966, 56).

26

Slika 15. Grobovi v pečeh utrdbe Keszthely ob Blatnem jezeru: 1 - Lončarska peč XXIIIa/6 s ostanki skeletov 2 - Lončarska peč
XXVIIb/1 s ostanki skeletov, 3 – Lončarska peč XXVIIa/1 s skeletom s skrčeni legi, 4 – Lončarska peč XXVIIa/2 z dvema skeletoma
v skrčeni legi (po Heinrich-Tamaska et a.l 2013, Pläne LX, LXI, LXIV in LXVII).

Grob z lobanjami bi lahko primerjali z množičnimi grobovi znotraj utrdbe Keszthely ob Blatnem
jezeru na Madžarskem. V trinajstih jamah in opuščenih pečeh na severozahodnem delu utrdbe
je bilo odkritih več skupnih grobov s celimi okostji ali samo njihovimi deli. Peči in množični
grobovi znotraj njih niso bili natančno datirani, saj v pečeh ni bilo najdenih časovno občutljivih
najdb. Glede na njihovo lego in ohranjenost so morali biti pokojniki v množičnih grobovih
pokopani nekaj mesecev po njihovi smrti. Utrdba Keszthely naj bi bila napadena in izropana v
27

sredini 5. stoletja. Pokojniki v množičnih grobovih naj bi bili žrtve tega vpada (Straub 2002,
184). V nekaterih pečeh je bil zakopano samo eno okostje, drugje dva, v večini pa večje število
posameznikov. V peči XXIIIa/6 so bile pokopane lobanje, hrbtenice in dolge kosti več
posameznikov (Slika 15: 1). Kosti so nametane ena preko druge. Nekatere lobanje so še
povezane s hrbtenicami, medtem ko druge ležijo ločeno. V tej peči je bilo odkritih cca. 20
lobanj in veliko manj pripadajočih dolgih kosti ter hrbtenic. Podobna je situacija v peči XXVIIb/1
(Slika 15: 2). Tukaj je bilo v razmeroma majhnem prostoru nametanih več celih okostij in
lobanj. Število lobanj tudi tukaj presega število kosti trupa in okončin. Kjer so bili v pečeh
pokopani celi skeleti, gre za pokope v skrčenem položaju (Slika 15: 3-4). Masovni grobovi
izkazujejo zanimive prednosti v pieteti pokopavanja. Prioriteta je bila glede na število delov
okostij na pokopu lobanje. Število teh je v pokopih znotraj peči veliko večje, kot pa število
ostalih kosti. To dejstvo naj bi namigovalo na slabo ohranjenost nekaterih mrličev, ko so jih
pokopali. Zaradi izpostavljenosti so njihova trupla najverjetneje že razpadla. Na žalost na
skeletih ni bila narejena podrobna antropološka analiza, ki bi lahko pokazala znake nasilja na
kosteh in potrdila tezo, da gre za žrtve pokola ob padcu utrdbe.
Zanesljivi znaki nasilja so bili odkriti na kosteh desetih odraslih in treh otrok, ki so bili zmetani
v množičen grob znotraj vodnjaka ville rustice v bližini Regensburg-Hartinga. Poleg njih pa so
bile najdene tudi živalske kosti. Vila naj bi bila v nekem trenutku napadena in izropana,
prebivalci pa pobiti ter ritualno žrtvovani (Prien 2014, 82).26 Na območju legijskega tabora v
Bonnu je bil prav tako odkrit množični grob šestnajstih moških, ženskih in otroških skeletov.
Na večini skeletov so bili znaki nasilja. Glede na antropološko analizo in najdbe ob skeletih gre
za civiliste, ki so bili takoj po smrti odvrženi v opuščen vodnjak. Medtem, ko prvega pokola ni
bilo mogoče natančno datirati, je bil drugi na podlagi novcev postavljen v prvo polovico 4.
stoletja (Prien 2014, 84). Primeri množičnih grobov iz poznoantičnega obdobja so večinoma
posledica nasilnih dejanj. Pokop skeletov so lahko izvedli storilci ali pa njihovi rojaki. V drugem
primeru je lahko preteklo kar nekaj časa, preden so pokojniki dobili dostojen pokop. V zgoraj
omenjenih primerih ne gre za pokope na grobiščih, ampak znotraj opuščenih objektov v
naselju. Gre za hudo kršitev antičnih pravil, ki prepovedujejo pokopavanje znotraj mestnih

26

Na nekaterih lobanjah so bili odkriti znaki skalpiranja.
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zidov. Kjer na to niso imeli vpliva storilci (Harting in Bonn), gre verjetno za nujo (Keszthely), v
kateri ni bilo časa za ustrezen pokop na grobišču.
Grobnica z lobanjami iz Pirana še ni podrobno raziskana in objavljena. Pokop tolikšnega števila
lobanj v tem primeru kaže na obstoj določene tradicije ali pravila pokopa v poznoantičnem
obdobju, kjer je bila izkazana pozornost glavi pokojnega. Če je šlo za kostnico, potem so v njej
hranili pokojnike iz prekopanih grobov. Drugače gre za grobnico v katero so polagali samo
glave pokojnikov. V obeh primerih pa je bil torej poudarek na hranjenju glave oz. lobanje.

6.2.4 Pokop konja
V skrajnem severozahodnem delu grobišča je bil odkrit delni skelet konja (Tabla 28). Njegov
odnos do grobov in grobišča ni jasen.27 Konjski skelet je imel ohranjeni sprednji nogi, sprednji
del trupa, vrat in lobanjo. Nogi je imel iztegnjeni. Njegov vrat je zavit proti trupu, tako, da je
lobanja obrnjena in počiva na plečih. Okostje je bilo usmerjeno J-S. Podobnih primerov v času
pozne antike ne poznamo na območju Slovenije. Za zakop skoraj celotnega okostja konja bi
lahko bilo več razlogov. Manj verjetno gre za deponiranje ostankov pogrebne gostije. V takšnih
primerih so bile najdene posamezne kosti in ne skoraj celotno okostje. Za pogrebno gostijo bi
pričakovali kosti živali, ki so se uporabljale za hrano (perutnina, svinja, govedo, drobnica,…),
ne pa konja, ki je bil prej statusni simbol kot pa bodoča večerja (Cooke 1999, 231). Konjev v
rimski dobi prav tako niso uporabljali za hrano (Lauwerier, Hessing 1992, 96-97). Lahko bi šlo
za zakop jezdnega konja v bližini njegova lastnika. Na grobiščih rimskega imperija se pokopi
konjev pred 4. stoletjem redko pojavljajo (Keller 1971, 81; Lauwerier, Hessing 1992, 79).
Najbližji primer dveh konjskih grobov je bil odkrit na grobišču Klosterneuburg ob donavskem
limesu. Prvi ni bil direktno povezan s kakšnim človeškim pokopom, drugi pa je bil odkrit nad
človeškim grobom brez pridatkov. Ta je bil tako kot konj z glavo orientiran proti jugu. Konjski
skelet se je zaradi posedanja tal približal moškemu skeletu in ni nujno, da gre za namerni
pokop jezdeca s konjem (Riedl 2000, 202). Konjski pokopi z jezdeci so veliko bolj pogosti zunaj
meja limesa. Tako so bili deli konjskih skeletov (predvsem lobanja) prisotni v grobovih za časa
hunske prevlade v Panoniji (Bona 1991, 150). Če pa med konjem in človeškim grobom ni bilo
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Zaradi stanja dokumentacije ni bilo mogoče preveriti njegovega stratigrafskega odnosa. Glede na fotografije
sklepam, da je bil skelet v isti plasti kot grobovi (SE 011/2002). Ležal je namreč v podobno obarvani rjavi plasti
kot ostali grobovi v izkopnem polju 3 (Slika 7).
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očitne povezave, gre veliko bolj verjetno za deponiranje živalskih ostankov (Lauwerier, Hessing
1992, 99).

6.3 Smer pokopavanja
Na grobišču Celeiapark prevladuje smer pokopa Z-V z manjšimi odstopanji. Takšno usmeritev
ima 19 grobov. Pri ostalih grobovih zasledimo usmeritve J-S, S-J in V-Z. Vse imajo prav tako
lahko manjša odstopanja. Nekaterim grobovom pa zaradi slabe ohranjenosti ni bilo mogoče
določiti orientacijo. Prav tako nimamo podatkov o usmeritvi grobov iz sondiranja l. 1992.

Usmeritve grobov na grobišču Celeiapark

11

19
2
2
2

Z-V

V-Z

S-J

JZ-SZ

Nedoločljiva

Večina grobov na grobišču Celeiapark je torej usmerjenih Z-V, dva grobova pa ravno obratno
(grob 9 in 13/2002). Dominanta smer Z-V naj bi bila v pozni antiki povezana s širjenjem
krščanstva (Vago, Bona 1976, 181; Müller 2010, 157; Cooke 1999, 250). Povezava med to
orientacijo in krščansko vero je v tem, da bodo mrtvi na dan sodnega dne znova vstali in
zagledali Boga, ki bo prišel z vzhoda (Pearson 1999, 6). Smer pokopa Z-V je zelo redka na
grobiščih pred obzidjem iz izkopavanj IV. etape Mariborske ceste (Slika 33: temno zelena),28
kjer prevladuje generalna usmeritev v osi S-J. Smer pokopavanja je torej novost na območju
vzhodne nekropole antične Celeje, ki nastopi s pokopavanjem na grobišču Celeiapark. Na
drugih poznorimskih grobiščih v Sloveniji se ta smer pojavlja od začetka prehoda na skeletno
pokopavanje (Ratej 2015, 36). Obe smeri, tako S-J kot Z-V, pa sta prisotni na poznoantičnih
pokopih v cerkvenih kompleksih in zato ne morejo imeti izključno verskega pomena (Ratej

28

Takšno usmeritev ima le grob 6036 iz Sektorja 2 (Hornak 2006, 20).
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2018, 22-23). Časovno gledano, je smer S-J bolj zastopana na grobiščih 4. stoletja, medtem, ko
na grobiščih 6. stoletja skoraj povsem prevladuje pokop v smeri Z-V (Ratej 2015, 37).
Na grobišču Celeiapark sta S-J usmerjena grobova 22 in 24/2002, ki ležita v sondi 4 (Slika 18).
V obratni smeri in z rahlim odstopanjem proti zahodu sta usmerjena grobova 10 in 12/2002,
ki ležita na severnem delu izkopa 3 (Slika 16). Smer pokopa v osi S-J z manjšimi odstopanji je
prisotna na vseh grobiščih IV. etape izkopavanj Mariborske ceste (Žižek 2006; Hornak 2006;
Bausovac 2006) (Slika 33: temno zelena). Grobovi so lahko bili usmerjeni glede na prvotno
pokopališko cesto in na kasnejše obzidje, ki sta oba potekala v osi J-S (Urankar 2006, 112). Za
grobišča ob mestih je bilo povsem normalno, da so se orientirala glede na bližnje ceste, večjo
arhitekturo ali druge dominantne točke v prostoru (Vago, Bona 1976, 176, 181; Riemer 2000,
38). Mogoče se zgornji grobovi iz grobišča Celeiapark še držijo iste usmeritve kot grobovi ob
obzidju in so orientirani glede na isto pravilo. Smer J-S se načeloma pojavlja tudi na številnih
grobiščih 3. in 4. stoletja v provincah Norika in Panonije.29 Na grobišču Intercisa-Jugovzhod je
ta smer najbolj pogosta v 3. stoletju in se načeloma orientira na cesto, ki je potekala skozi
grobišče (Vago, Bona 1976, 146). Na drugih grobiščih 4. in začetka 5. stoletja pa po navadi
predstavlja manjši delež grobov.30 Zato so to smer pogosto poskušali povezati s pojavom
prišlekov. Povezavo med usmeritvijo grobov in etničnostjo pokopanih zavračajo številni avtorji
(Vago, Bona 1976, 181; Müller 2010, 157).
Med grobovi iz območja Sektorja 3 – Križišče vzhod se pojavljajo vse že zgoraj omenjene
usmeritve. Najbližje grobovom iz sonde 5 sta grobova 3007 in 3008 (Slika 20). Prvi je imel smer
pokopa Z-V, drugi pa je bil usmerjen V-Z. Oba očitno sledita istim načelom pokopavanja, kot
večina grobov na grobišču Celeiapark. Ostali grobovi so usmerjeni S-J (3000, 3003 in 3004) ali
J-S (3002 in 3005). Verjetno so bili ti grobovi vezani na isto tradicijo pokopavanja, kot grobovi
izpod vzhodnega obzidja (Slika 33: temno zelena), kjer prevladujejo usmeritve v osi S-J.

29

Med njimi na primer Frauenberg, Lauriacum, Intercisa-Jugovzhod,… Pri nas na grobiščih poznorimske
Poetovione, Emone, na Brinjevi gori nad Zrečami, Ajdovskem gradcu nad Vranjem,…
30
Na poznoantičnih grobiščih Poetovione iz 4. stoletja smer Z-V že prevladuje nad smerjo S-J (na prim. Zgornji
Breg; v osi Z-V: 22 grobov, v osi S-J: 8 grobov).
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6.4 Ureditev grobišča
Ker ni bilo raziskano celotno grobišče, lahko o ureditvi sklepamo le na podlagi raziskanih
območij. Grobove bomo tako obravnavali glede na lokacijo znotraj izkopnih polj. Največje
raziskano območje predstavlja izkopno polje 3, kjer je bilo odkritih največ grobov (Slika 8).
Južno od grobov iz izkopnega polja 3 sledi območje, ki je bilo deloma uničeno ob gradnji
objekta Celeiapark (Slika 3: šrafirano vijolično). Vpogled v preostale predele grobišča dobimo
šele z grobovi iz sond 4 in 5. V teh dveh sondah je bilo odkritih manjše število grobov, vendar
z večjo zgostitvijo.

6.4.1 Grobovi iz izkopnega polja 3
V primeru izkopnega polja 3 gre za predel grobišča Celeiapark z največ odkritimi grobovi. Na
tem območju je bila tudi prepoznana severna meja razprostiranja grobišča. 31 Grobov proti
zahodu ni več pričakovati, saj jih je tukaj zamejeval obrambni jarek. Proti vzhodu pa je grobišče
verjetno omejevala struga Voglajne. Grobišče se je širilo proti jugu, kjer je bilo poškodovano
ob gradnji Celeiaparka (Slika 3: šrafirano vijolično). Grobovi v izkopnem polju 3 so bili večinoma
pokopani v smeri Z-V.32 Izstopata grobova 10 in 12/2002 z usmeritvijo JZ-SV, 9 in 13/2002 z
usmeritvijo V-Z in dvojna grobova 7 in 15/2002, pri katerih usmeritev skeletov ni jasna.33 Na
najbolj severnem delu grobišča Celeiapark sta ležala ženski skelet 10/2002 in moški skelet
12/2002, ki sta oba enako usmerjena in ležita eden blizu drugega (Slika 16). Njuna smer
pokopa je JZ-SV. Med njima leži otroški grob z usmeritvijo V-Z. Malo več kot dva metra stran
od groba 12/2002 pa je bil odkrit pokop konja. Ti trije človeški skeleti bi lahko tvorili družinsko
celoto (odrasel moški in ženska z otrokom). Tudi nekateri drugi grobovi v izkopnem polju 3
kažejo medsebojno povezavo. Pokopavanje v vrste je najbolje vidno v osi S-J od groba 15 do
groba 18/2002 (Slika 16). Še eno vrsto v isti smeri bi lahko tvorila grobova 6 in 7/2002. V vrsti
bi lahko bili tudi grobovi 8, 11 in 14/2002. Grobovi 5, 9, 19, 20 in 21/2002 so izolirani, usmerjeni
drugače oz. niso prostorsko povezani z ostalimi grobovi. H grobovom iz izkopnega polja 3 bi
lahko prišteli tudi grobove odkrite l. 1992. Na žalost o njih nimamo prostorskih podatkov in
vemo samo, da so se nahajali med grobom 19 in grobovoma 20-21/2002 (Slika 17).
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Grobov ni bilo odkritih na območju sonde 1 ali 2, ki sta ležali severno od izkopnega polja 3 (Slika 3).
Gre za grobove 5/2002, 6/2002, 7/2002, 8/2002, 9/2002, 11/2002, 14/2002 in 15-21/2002.
33
V dokumentaciji je označena smer Z-V za skelet 7B in V-Z za skelet 7A/2002. Po pregledu fotografij in meritev
se mi zdi bolj ustrezna smer JV-SZ za skelet 7A in povsem nerazločna smer za 7B. Zaradi slabe ohranjenosti obeh
okostij moram smer označiti kot neprepoznavno za oba skeleta.
32

32

Slika 16. Celje - Celeiapark. Grobovi iz izkopnega polja 3 (vir podatkov: Arhiv Celeiapark).

Slika 17. Celje - Celeiapark. Predvidena lega grobov iz sonde l. 1992 (vir podatkov: Arhiv Celeiapark).
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6.4.2 Grobovi iz sonde 4
V sondi 4 so prav tako grobovi večinoma usmerjeni Z-V z manjšimi odstopanji (Slika 18).
Izstopata grobova 22 in 24/2002 z usmerjenostjo pokopa S-J. Na predel medenice prvega je
bil narejen kasnejši grob 31/2002, ki je imel usmeritev Z-V. Pri drugem je lobanja v sekundarni
legi, saj ga je deloma poškodoval mlajši grob 23/2002 z usmeritvijo Z-V. Očitno je bila tukaj
smer pokopa S-J starejša kot smer Z-V. Grobovi 2 in 3/2002 ter 4 in 22/2002 so bili pokopani
vzporedno. To še ni nujno znak pokopavanja v vrstah, vendar odraža določeno ureditev v
načinu pokopavanja. V tej sondi imamo omejen obseg grobišča proti zahodu, kjer je bil
verjetno jarek, in proti vzhodu, kjer je potekala struga Voglajne.

Slika 18. Celje – Celeiapark. Grobovi iz sonde 4 (vir podatkov: Arhiv Celeiapark).

Slika 19. Celje - Celeiapark. Grobovi iz sonde 5 (vir podatkov: Arhiv Celeiapark).
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6.4.3 Grobovi iz sonde 5
Grobovi v sondi 5 so bili vsi pokopani v smeri Z-V z zelo majhnimi odstopanji (Slika 19). Tudi
tukaj so bili grobovi pokopani deloma vzporedno. Vzporedni so bili grobovi 27 in 28/2002 ter
25 in 26/2002. Tako kot v sondi 4 imamo tudi v sondi 5 zamejen obseg pokopavanja proti
zahodu in proti vzhodu.

6.4.4 Grobovi iz Sektorja 3 – Križišče vzhod
Nekoliko južneje od sonde 5 so bili pri izkopavanjih l. 2005 odkriti dodatni grobovi. Med njimi
sta grobova 3007 in 3008 najbližje grobovom iz sonde 5 in se držita iste generalne usmeritve.
Ostali grobovi ležijo južneje in so drugače usmerjeni (J-S). Potencialno vrsto bi lahko tvorili
grobovi 3000, 3003 in 3002 v smeri JZ-SV. Ostali grobovi ležijo nepovezani med sabo.

Slika 20. Celje - Celeiapark. Grobovi iz Sektorja 3 - Križišče Vzhod (vir podatkov: Arhiv IV. etape Mariborske ceste).

Na severnem delu grobišča je bilo mogoče prepoznati vsaj dve gotovi in eno potencialno vrsto.
V predelu obeh južnih sond je odkrit prostor enostavno premajhen za podobna sklepanja.
Vseeno se zdi, da je bila gostota grobov precej manjša na severnem delu in se je stopnjevala
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proti jugu. Grobovi so bili bolj redko posejani šele na območju Sektorja 3 – Križišče vzhod.
Razen nekaterih primerov, so grobovi na severu veliko bolj oddaljeni eden od drugega.
Grobovi v sondi 4 in 5 so veliko bolj skupaj in tudi večkrat pride do prekrivanj. Tako lahko
predvidevamo, da je bilo med izkopnim poljem 3 in sondo 4 ter med sondo 4 in sondo 5 še
veliko grobov, ki so bili postavljeni zelo na gosto. Zato se mi je zdelo smiselno narediti približen
izračun, koliko grobov bi lahko ležalo na območju, ki ga je poškodovala gradnja Celeiaparka.
Če so bili ti grobovi enako gosto položeni, kot grobovi v sondah 4 in 5, potem je bilo na
območju med sondami še približno 165 grobov.34 Grobišče Celeiapark bi tako lahko obsegalo
več kot 200 grobov.

34

Ta številka je bila pridobljena glede na povprečno število grobov na m² v sondah 4 in 5. Pri tem se je merila
površina med najbolj zahodnim in najbolj vzhodnim grobom. Povprečje je bilo en grob na 4,85 m². Potencialna
površina, ki jo je poškodovala gradnja objekta Celeiapark je bila ocenjena na cca 800 m². Ta obseg zajema
območje med izkopnim poljem 3 in sondo 4 ter med sondo 4 in sondo 5, kjer bi lahko bili grobovi.
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7 Antropološke raziskave okostij
V tem poglavju bo poudarek na patoloških spremembah na okostjih in o tem, kaj nam te lahko
povedo o pokojnikih. Na okostjih iz izkopavanj l. 2002 je bila narejena podrobna antropološka
analiza (Hincak 2004). Zanimive patološke spremembe so bile odkrite na skeletih 22/2002,
26B/2002, 26C/2002 in 27/2002. Patološka sprememba diafize na levi fibuli je bila zapažena v
primeru skeleta 22/2002. Diagnoza je osteomielitis, bakterijska infekcija kosti, zaradi katere
pride do deformacije – kost je neenakomerne debeline po celi dolžini (Hincak 2004, 3). Takšne
okužbe so najpogosteje prizadele fibulo ali tibio in osebe so lahko okrevale (Manchester 1983,
36-37). Pri moškem skeletu 26B/2002 so bile vidne spremembe na levem femurju. Takšna
deformacija se pojavlja pri otrocih, ki so jih matere nosile na rokah v enakem položaju. Do
odraslosti se deformacija omili, vendar povsem ne izgine. Zaradi skrajšanega femurja je oseba
šepala (Hincak 2004, 3). Ženski skelet 26C/2002 je imel vidnih več patoloških sprememb. Blagi
osteofiti na lumbalnem vretencu se pojavijo pri ljudeh, ki opravljajo težka fizična dela
(Manchester 1983, 66). Na njenih zobeh so bile vidne posledice stresa v starosti štiri in pol do
pet let. Na tibiji pa so bili opaženi znaki platycnemie, ki naj bi bila znak stradanja osebe v
razvojni dobi (Hincak 2004, 3). Pri skeletu iz groba 27/2002 so bile prav tako zapažene
patološke spremembe na hrbtenici, ki bi lahko bile posledica težkega fizičnega dela. Skeleti
18/2002, 26A/2002, 32L/2002 in 32S/2002 imajo patološko spremembo Cribra orbitalia, ki je
posledica pomankanja železa v krvi. Vzroke v arheoloških populacijah iščejo v slabi oz.
nezadostni prehrani ali v boleznih (Hincak 2004, 4). Zaradi istih razlogov lahko nastane
Linearna hipoplazija na sklenini in sicer v obdobju nastajanja stalnih zob (starost od 3 do 5 let).
Ta defekt je bil zapažen pri skeletih 16A/2002, 25/2002, 26C/2002 in 31/2002. Epigenetski
znaki so bili odkriti pri skeletih 16A-C/2002 ter med skeletoma 16C/2002 in 32S/2002 (Hincak
2004, 5). Dejstvo, da bi lahko bili posamezniki v skupnem grobu 16/2002 v sorodu, ni
presenetljivo. Zanimiv je podatek o možnosti sorodstva med enim izmed lobanj iz groba
32/2002 in posameznikom 16C/2002. Če to drži, potem lobanje pripadajo isti populaciji, ki je
pokopavala na tem grobišču. Med ostalimi rezultati najbolj izstopajo patološke spremembe na
skeletih skupnega groba 26/2002, ki kažejo na težko otroštvo, pomanjkanje in bolezni.
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Na skeletih iz grobišča Celeiapark je bila narejena demografska analiza. Obravnavanih je bilo
58 okostij iz grobišča,35 ki se po starosti in spolu ločijo na 7 otroških (12%), 19 ženskih (33%),
30 moških (52%) in 2 nedoločena (3%) (Hincak 2004, 6). Ker grobišče ni bilo raziskano v celoti,
nam spolna in starostna struktura pokopanih ne bo dala zadovoljivih odgovorov glede
populacije, ki je pokopavala na grobišču Celeiapark. V analizo je bil vključen tudi grob z
lobanjami (32/2002), ki je verjetno posledica nekega izjemnega dogodka in zato ne more biti
vključen v isti vzorec kot ostali grobovi. Všteti pa niso bili grobovi iz izkopavanj l. 1992. Zaradi
teh pomislekov že narejena demografska analiza okostij ne more biti relevantna pri
interpretaciji grobišča Celeiapark.

Slika 21. Celje - Celeiapark. Tabela okostij po spolu in starosti (po Hincak 2004, T. 1).

35

Moje štetje grobov in okostij je privedlo le do 52 posameznikov. Avtorica ni navedla katerim grobovom so
pripadali analizirani skeleti. Demografske analize tudi ni spremljal seznam grobov, kjer bi bilo označeno kakšen
spol in starost sta bila določena skeletom na grobišču Celeiapark.
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8 Radiokarbonske datacije grobov
Na vzorcih treh skeletov iz izkopavanj l. 2002 so bile narejene radiokarbonske datacije. Vzorci
iz kosti so bili poslani v Leibniz Labor für Altersbestimmung und Isotopenforschung na
Christian-Albrechts-Universität Kiel. Rezultate radiokarbonskih datacij so kalibrirali s
programom »CALIB rev 4.3« (Nadeau 2004). Vzorci so bili vzeti iz grobov 7/2002, 16/2002 in
24/2002. Rezultate sem ponovno kalibriral v programu OxCal 4.3 s krivuljo IntCal13 (Slika 22).
Novi datumi se v grobem ujemajo z že prej kalibriranimi rezultati. Pri vseh datumih bom
upošteval rezultate pri dva sigma razponu in z največjo verjetnostjo.
V primeru dvojnega groba 7/2002 ni jasno iz katerega skeleta je bil vzet vzorec. V grobu je bil
ob enem skeletu najden tudi del pasnega okova iz brona, katerega datacija ni jasna (glej
poglavje Bronasti pasni okovi). Rezultati kalibracije z največjo verjetnostjo postavljajo grob v
čas med 382-472 calAD (76,1 %) pri dva sigma razponu. Moja kalibracija postavlja grob z
največjo verjetnostjo v čas med 378-435 calAD (68,2%) pri dva sigma razponu. Tudi pri primeru
skupnega groba 16/2002 ni jasno napisano od katerega skeleta je bil vzet vzorec. Pri enem
izmed skeletov (16A/2002) je bil najden uhan s kocko (glej poglavje Uhan s poliedrom).
Rezultati prve kalibracije postavljajo grob v čas med 395-472 calAD (71,6%) pri dva sigma
razponu. Nova kalibracija v OxCal-u pa je dala datum 388-435 calAD (61,4%). Tretji grob iz
izkopavanj l. 2002 je enojni grob 24/2002. Pri tem so obe kalibrirani dataciji dali zelo širok
razpon. Pri prvi kalibraciji je bil rezultat razpon med 246-389 calAD (95,4%). Pri moji kalibraciji
pa je bil razpon med 250-385 calAD (95,4%) pri dva sigma razponu.

Slika 22. Celje – Celeiapark. Radiokarbonski datumi grobov 7, 16 in 24/2002 glede na nove kalibracije v programu OxCal 4.3
(vir podatkov: Arhiv Celeiapark).
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Raidokarbonski datumi izbranih grobov nam grobo zamejijo pokopališko aktivnost na grobišču
Celeiapark. Med zgodnje grobove na grobišču sodi grob 24/2002. Razpon njegove datacije je
zelo širok, saj presega več kot 150 let pri razponu dva sigma. Začetki pokopavanja na grobišču
bi tako lahko sodili že v drugo polovico 3. stoletja, bolj verjetneje pa v 4. stoletje. Vzorca iz
grobov 7/2002 in 16/2002 sta pri novih kalibracijah dala veliko krajši razpon datumov, kot pri
starih. Z največjo verjetnostjo sta oba grobova datirana v konec 4. stoletja in prvo tretjino 5.
stoletja. Manj verjetno se v obeh primerih kaže datacija v konec 5. ali prvo tretjino 6. stoletja
(Priloga 4-11). Zelo majhna pa je možnost datacije v 3. stoletje ali v sredino 4. stoletja.
Absolutno je tako najstarejši grob 24/2002, ki sodi v čas med drugo polovico 3. do konca 4.
stoletja. Sledita mu grobova 7/2002 in 16/2002, ki oba spadata v konec 4. ali v prvo polovico
5. stoletja. Vsi trije grobovi so bili vkopani v isto plast (011/2002) in med sabo niso prostorsko
povezani. Grobova 7 in 16/2002 ležita v izkopnem polju 3, medtem ko je bil grob 24/2002
odkrit v sondi 4.
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9 Najdbe in pridatki
Na grobišču Celeiapark je malo grobnih pridatkov, saj so bili odkriti v le štirih od
šestintridesetih grobov. V petih grobovih iz sondiranj l. 1992 pridatki niso bili opaženi ali
dokumentirani.36 Od 32 grobov odkritih l. 2002 so imeli štirje grobovi pridatke. V 12 grobovih
pa so bile v polnilu grobnih jam odkrite živalske kosti. V bližini grobov 20-21/2002 je bila
odkrita steklena jagoda, ki bi lahko pripadala enemu izmed njih.37 O pridatku lahko zagotovo
govorimo le v primeru uhanov s poliedrom iz groba 16/2002. Manj jasna je situacija v primeru
treh bronastih pasnih okovov iz groba 7/2002, bronastega zaključka nožnice iz groba 15/2002
in bronastega žebljička iz groba 3/2002. V prvih dveh primerih so bili pridatki najdeni v
poškodovanih grobovih.38 V primeru žebljička iz groba 3/2002 pa ni jasno, ali gre za namerni
pridatek ali za najdbo iz polnila grobne jame.

9.1 Živalske kosti
V grobovih so bile ob nekaterih skeletih najdene živalske kosti (Priloga 1). Večinoma je šlo za
enega ali dva fragmenta ostankov različnih živali, med katerimi prevladujeta konj in svinja.
Med skeletnimi ostanki živali so najpogosteje zastopani zobje. Živalske kosti iz grobov
poznoantičnih grobišč največkrat predstavljajo živali, ki so jih tudi drugače uporabljali za hrano
(Cooke 1999, 231). Živalske kosti v primeru grobov iz Celeiaparka so zelo različne in pripadajo
tako domačim kot tudi divjim živalim. Gre večinoma za zobovje ali odlomke manjših kosti v
telesu, le redko pa za kakšen del dolgih kosti. V primeru živalskih ostankov iz grobišča
Celeiapark tako verjetno ne gre za najdbe, ki bi v grob prišle zaradi pridajanja hrane ali kot
ostanki pogrebnih gostij. Ker nimamo točne lokacije teh najdb, odnosov z okostji in podatkov
o pogostosti takih kosti v plasti, v katero so bili grobovi pokopani, jih tudi ne moremo označiti
kot namerne pridatke. Zato se zdi najverjetnejša možnost, da so kosti v grob prišle naključno,
kot polnilo grobne jame.

36

V plast v kateri so ležali grobovi je bilo odkritih kar nekaj antičnih bronastih najdb.
Iz dokumentacije ni bilo jasno, ali je bila jagoda najdena ob skeletu ali ne. V poročilu se jagoda omenja kot
pridatek (Novašak, Josipovič 2003, 6).
38
Grob 7/2002 je bil mogoče poškodovan že v pozni antiki. Grob 15/2002 pa je bil poškodovan pri strojnem
izkopu l. 2002.
37
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9.2 Steklena jagoda
Steklena jagoda je bila odkrita v južnem profilu izkopnega polja 3. Lahko bi bila del grobnega
polnila grobov 20-21/2002 ali pa bi pripadala grobovom odkritim l. 1992. Njen premer je 1,7 cm.
Jagoda je temno modre barve z rdečo-oranžnimi barvnimi drobci (Slika 23: 1, Priloga 3: 3). Bela
steklena masa je vidna tam, kjer je odpadlo rdeče-oranžno obarvano steklo. Jagoda je prevrtana
in je bila verjetno del ogrlice.
Podobna steklena jagoda je bila odkrita v grobu 41 na grobišču Dravlje (Slika 23: 2). Gre za
prevrtano jagodo iz temno modre steklene mase. Na površini ima očesca sive in rdečkaste barve.
Njen premer je 1,81 cm in njena višina je 0,97 cm (Slabe 1975, 28). Pripada tipu 34, sicer steklenih
jagod iz Viminacija in Singidunuma (Slika 23: 4). V ta tip so vključene modre in vijolično-modre
jagode z večbarvnimi aplikami. Zelo pogoste so na območju podonavski provinc, kjer se začnejo
pojavljati v drugi četrtini 5. stoletja in so v rabi še v njegovi drugi polovici. Na perifernih območjih
Podonavja se pojavljajo še v začetku 6. stoletja in gredo v redkih primerih še v njegovo drugo
polovico (Ivanišević et al. 2006, 73-76). V isti tip bi lahko spadala tudi temnomodra jagoda z
okrasom svetlomodrih in rdečih pik iz stolpa na Korinjskem hribu (Slika 23: 3). Stekleno jagodo iz
grobišča Celeiapark lahko prav tako uvrstimo v tip 34 po Ivaniševiću et al. (2006) in jo okvirno
datiramo v čas od druge četrtine 5. stoletja pa vse do 6. stoletja.

Slika 23. Steklene jagode omenjene v besedilu; 1 - Jagoda iz grobišča Celeiapark, 2 - Jagoda iz groba 41 na grobišču v DravljahLjubljana (po Slabe 1975, T.15: 30), 3 – Jagoda iz Korinjskega hriba (po Ciglenečki 1985, T.1: 20), 4 – Jagode tipa 34 iz
Singidunuma in Viminacija (po Ivanišević et al. 2006, Fig. 67, 53-54). V merilu 1:1.
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9.3 Uhan s poliedrom
Uhan s poliedrom (Slika 24: 1) je bil odkrit v skupinskem grobu 16/2002 in je verjetno pripadal
ženskem skeletu 16A/2002. Ostalim skeletom v grobu je bil namreč določen moški spol. Gre
za bronast uhan s premerom 2,1 cm, na katerem je pritrjena kocka z obrezanimi koti –
poliedrične oblike. Obrezani niso vsi robovi, zato ne moremo govoriti o pravem poliedru.
Kocka je velika 0,3 x 0,4 cm. Na eni ploskvi so vidne gravure, ki pa nimajo prepoznavne oblike.
Na drugi ploskvi je viden koncentrični krog s piko (Priloga 3: 2). Mogoče je bil ta vzorec prisoten
tudi na drugih ploskvah, ki pa so slabše ohranjene in nerazpoznavne. Obroč uhana je tudi slabo
ohranjen in je v fragmentih.
Po velikosti sta primerljiva uhana s poliedrom iz Tonovcevega gradu. Prvi je manjšega premera
(1,7 cm) in ima razmeroma veliko kocko (Slika 24: 2). Najden je bil v naselbinskih plasteh in naj
bi po prej omenjenih značilnostih sodil v poznorimsko obdobje (Milavec, Modrijan 2011, 37).
Po obliki zelo podoben uhan je bil odkrit v grobu 5 iz grobišča na Ptujskem gradu (Slika 24: 6).
Njegov premer je približno 1,4 x 1,3 cm in njegova kocka je velika v primerjavi z obročem
(Korošec 1999). Datacija groba se postavlja tako na prehod iz 4. v 5. stoletje (Ciglenečki 1993a,
511), kot v drugo polovico 5. in začetek 6. stoletja (Korošec 1999, 41). Drugi uhan s
Tonovcevega gradu je bil odkrit v plasti faze PA 2, ki je datirana v konec 5. in začetek 6. stoletja
(Ciglenečki et al. 2011, 71). Njegov premer je 2,3 cm in ima neokrašeno kocko (Slika 24: 3). Po
obliki, manjša kocka v razmerju z obročem, se uvršča med uhane poznega 5. in v 6. stoletje
(Milavec, Modrijan 2011, 37).
Podobni uhani s poliedrom, vendar z veliko večjim premerom obroča, so bili odkriti še na
grobiščih Kranja, na Rifniku, v Laški vasi in v Dravljah. Prostorsko najbližja najdba uhana s
poliedrom je iz grobišča Laška vas. Uhan ima primer 3,05 cm in poliedrično oblikovano kocko
z okrasom koncentričnih krogov (Slika 24: 4). Prostorsko blizu je tudi grobišče na Rifniku pri
Šentjurju. Tu je bilo odkritih precej uhanov s poliedrom. V treh grobovih so pari uhanov
podobno oblikovani kot primerek iz Celeiaparka (Slika 24: 8, 9 in 10). Uhani imajo večji premer
kot naš primerek (od 3,4 do 3,8 cm) in grobovi so datirani v 6. stoletje (Bolta 1970-71). Uhani
s poliedrom brez izrazitega okrasa in podobno oblikovano kocko so bili najdeni v grobovih 29,
31 in 34 na grobišču Ljubljana-Dravlje (Slika 24: 11 in 12). Gre za pare uhanov s premerom
večjim od 3 cm. Grobovi so datirani od konca 5. do sredine 6. stoletja (Slabe 1975, 80).
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Slika 24. Uhani s poliedrom omenjeni v besedilu; 1 – Uhan s kocko iz groba 16/2002, 2 – Uhan s poliedrom iz Tonovcovega
gradu (po Milavec, Modrijan 2011, T.5: 3), 3 - Uhan s poliedrom iz Tonovcovega gradu (po Milavec, Modrijan 2011, T.5: 4), 4
– Uhan s poliedrom iz grobišča Laška vas (po Knific 1983, 150), 5 - Uhan s poliedrom iz groba 9/1952 na grobišču LauriacumZiegelfeld (po Kloiber 1957, T. LV: 3), 6 – Uhan s poliedrom iz grobišča na Ptujskem gradu, grob 5 (po Korošec 1999, T. 1: 1b),
7 – Uhana s poliedrom iz groba F 424 na Frauenbergu (po Steinklauber 2002, T.121: 1-2), 8 – Uhana s poliedrom iz groba 12
na grobišču Rifnik (po Bolta 1981, T. 3: 1-2), 9 - Uhana s poliedrom iz groba 35 na grobišču Rifnik (po Bolta 1981, T. 5: 6-7), 10
- Uhana s poliedrom iz groba 100 na grobišču Rifnik (po Bolta 1981, T. 17: 6, 8), 11 – Uhan s poliedrom iz groba 31 na grobišču
Dravlje (po Slabe 1975, T. 8: 6), 12 - Uhana s poliedrom iz groba 29 na grobišču Dravlje (po Slabe 1975, T. 8: 1-2). Uhani so v
merilu 1:2.

Večina zgoraj omenjenih primerov se nahaja na poznoantičnih najdiščih s poudarkom uporabe
od konca 5. do druge polovice 6. stoletja. Ti primerki so v grobovih praviloma pridani v paru.
Za uhane s poliedrom iz 6. stoletja je prav tako značilen večji premer obroča (Ciglenečki 1993a,
512). Manjši primerki (premer pod 3 cm) pa so bili odkriti zunaj grobnih kontekstov (Tonovcov
grad) in so datirani v drugo polovico 5. in začetek 6. stoletja (primerki iz Tonovcovega gradu in
Ptujskega gradu).
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Po velikosti in obliki primerljive uhane zasledimo tudi na poznoantičnih grobiščih Norika. Uhan
s poliedrom iz groba 9/1952 na grobišču Lauriacum ima neokrašeno kocko in premer 2,2 cm
(Slika 24: 5). Glede na novca v grobu je datiran v drugo polovico 4. stoletja (Kloiber 1957, 83).
Pomenljivo je tudi to, da je v grobu samo en uhan in ne par, kot je značilno za poznoantične
primerke. Še en podoben uhan je bil odkrit v dvojnem grobu F 424 na grobišču Frauenberg
(Slika 24: 7). Iz dokumentacije ni jasno, ali sta imeli obe osebi vsaka svoj uhan, ali ga je imela
ena oseba v paru. Uhana imata premer 2,4 cm in 2 x 2,2 cm, kocki pa 0,45 x 0,6 cm in 0,4 x 0,5
cm (Steinklauber 2002, 282). Po velikosti obroča in kocke sta torej zelo dobro primerljiva s
primerkom iz Celeiaparka. Avtorica ju glede na primerjave datira v 4. stoletje (Steinklauber
2002, 126). Vsekakor ni datiran pozneje kot do sredine 5. stoletja, ko se konča uporaba
grobišča na Frauenbergu (Steinklauber 2002, 187).
Po velikosti in obliki je zelo podoben tudi uhan s poliedrom iz groba 20 odkrit na grobišču
Klosterneuburg, ki leži v bližini rimskega limesa ob Donavi. Bronast uhan ima premer obroča
2,2 cm in je ležal ob glavi ženskega skeleta v trojnem grobu (Neugebauer-Maresch,
Neugebauer 1986, 330-331). Gre za posamezen primerek, vendar se predvideva, da je bil
pokojnici pridan še en uhan, ki pa se ni ohranil (Neugebauer-Maresch, Neugebauer 1986, 340).
Grobišče je datirano v konec 4. in prvo polovico 5. stoletja (Neugebauer-Maresch, Neugebauer
1986, 344).
Uhani s poliedrom so na splošno zelo pogosto zastopan tip ženske noše v času pozne antike.
Glede njihovega izvora se je pojavilo več teorij in interpretacij. Prvi primerki se pojavijo na
območju Norika in Panonije ter na Krimu v drugi polovici 4. stoletja (Riemer 2000, 44; Vago,
Bona 1976, 196-197). Bierbrauer je mnenja, da gre za izvorne rimske uhane, saj najzgodnejši
primerki izhajajo iz poznorimskih grobišč Lauriacuma in Intercise (Bierbrauer 1987, 150). Tudi E.
Vago in I. Bona sta mnenja, da gre za iznajdbo rimske provenience (Vago, Bona 1976, 196). Drugi
predvidevajo, da so jih s sabo prinesli Goti iz območja severno od Črnega morja. Njihov izvor pa
iščejo na območju med Črnim in Kaspijskim morjem (Riemer 2000, 44; von Freeden 1979, 253,
286-287). Kakršen koli je že njihov izvor, v prvi polovici 5. stoletja ta tip uhanov prevzame vzhodno
germanska, na začetku 6. stoletja pa tudi zahodno germanska ženska noša (Bierbrauer 1987, 150;
Vago, Bona 1976, 197). V 7. stoletju pa se pojavljajo le še severno od Alp, medtem ko jih južno, v
Italiji, ne poznajo več (Riemer 2000, 44). V vzhodnoalpskem prostoru pa se ta tip uhanov uporablja
vse od konca 4. do konca 6. stoletja (Steinklauber 2002, 126).
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Uhan s poliedrom iz groba 16/2002 je po velikosti obroča in obliki kocke veliko bližje uhanom iz
konca 4. in začetka 5. stoletja (Lauriacum, Frauenberg), kot pa uhanom iz konca 5. in 6. stoletja
(Rifnik, Dravlje). Prvi so lahko pridani tudi posamezno (grobovi iz Lauriacuma), medtem ko so drugi
skoraj praviloma pridani v parih. Prav tako imajo starejši primerki redkeje narejen kompleksnejši
okras in večinoma gre za enostavne vgravirane krožce. Uhan tudi ne sodi v podtip z veliko kocko v
razmerju z obročem (Ptuj in Tonovcov grad), katerega datacija še ni povsem jasna. Uhan s
poliedrom iz Celeiaparka tako spada med zgodnejše primere tega tipa in ga lahko glede na
analogije zelo okvirno datiramo v čas med koncem 4. in sredino 5. stoletja. Ta umestitev se zelo
dobro ujema z radiokarbonsko datacijo kosti iz istega groba, ki ga postavlja v čas med 388-435

calAD (glej poglavje Radiokarbonske datacije grobov).

9.4 Bronasti pasni okovi
V grobu 7/2002 so bili v bližini nog skeleta 7A odkriti trije bronasti pasni okovi (Slika 25, Tabla
6: 1-3). Skelet je bil zelo slabo ohranjen. Tudi natančna lega predmetov ni jasna. Prvi okov je
dolg 4,7 cm, širok 3,4 cm in debel manj kot 0,5 cm (Slika 25: 1, Priloga 2: 2). Okov je sestavljen
iz obroča z odprtino in ploščato oblikovanega dela z nastavkom v obliki šarnirja. Premer obroča
z odprtino je 2,5 cm. Na spodnji ploskvi okova ni vidnih nastavkov za pripenjanje na usnjen
pas. Zato se je okov verjetno pripenjal na pasno ploščico s šarnirjem, mogoče na podoben
način kot gumbasti zaključki iz zgodnjega cesarstva (Slika 26). Ti so bili skupaj s pasnimi
ploščami pritrjeni na usnjen pas. Med sabo so bili povezani z eno, dvema ali celo tremi luknjami
za šarnir. Gumbasti zaključki so lahko zelo različnih oblik in se po velikosti načeloma ujemajo
s primerkom iz groba 7/2002 (Deschler-Erb 1999, 42).39

Slika 25. Celje - Celeiapark. Pasni okovi iz groba 7/2002 v merilu 1:1.

39

Gumbastimi zaključki iz Auguste Raurice so dolgi od 3 do 5 cm, široki 1,3 do 3 cm in debeli okrog 2 do 3 mm
(Descler-Erb 1999, 150). Podobno veliki so tudi primerki iz najdišča Vindonissa (Unz, Descler-Erb 1997, T. 45).
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Poznani tipi gumbastih zaključkov imajo posebej oblikovan »gumb«, ki štrli iz okova. Okov iz
Celeiaparka ima namesto gumba posebej oblikovan obroč z odprtino. Zato ne moremo govoriti
o tipu gumbastega zaključka, ampak o okovu, ki je verjetno imel podobno funkcijo. S šarnirjem
je bil povezan na bronasto ploščico in skupaj z njo tvoril pasno garnituro.
Druga dva bronasta okova iz groba 7/2002 se precej razlikujeta od prvega (Slika 25: 2-3, Priloga
2: 3). Med sabo sta si podobna po velikosti in obliki ter zelo verjetno pripadata istemu tipu.
Oba okova sta močno korodirana. Dolga sta 3,3 in 3,8 cm ter široka nekaj milimetrov. Oba sta
razdeljena na štiri ovalno oblikovane segmente. Na spodnji strani sta pri obeh okovih vidna
trna, ki sta verjetno služila za pritrditev na pas.

Slika 26. Gumbasti zaključki iz Vindonisse (po Unz, Deschler-Erb 1997, T. 45). Niso v merilu.

Nobenega od teh treh okovov ni bilo mogoče z gotovostjo določiti ali jim najti ustrezne
primerjave. Glede na obliko in velikost so bili verjetno del pasne garniture. V tem primeru bi v
grobu pričakovali tudi pasno spono in pasno ploščico, na katero bi bil s šarnirjem pritrjen prvi
okov. V grobu 7/2002 sta bila oba skeleta slabo ohranjena. Zaradi tega sem predvideval, da bi
lahko bil grob tudi izropan (glej poglavje Sekundarni posegi v grobove). Okove zaradi
pomanjkanja primerjav ne morem natančno datirati. Radiokarbonski rezultati datiranja groba
7/2002 pa bi jih postavili v čas od konca 4. do prve polovice 5. stoletja (glej poglavje
Radiokarbonske datacije grobov).

9.5 Bronast zaključek nožnice
V grobu 15/2002 je bil odkrit bronast predmet, ki je bil v dokumentaciji grobišča interpretiran
kot zaključek nožnice (Slika 27: 1, Priloga 3: 1). Grob je bil na žalost uničen pri strojnem izkopu,
zato nimamo ohranjene natančne lege pridatka in njegovega konteksta. V grobu naj bi bili
pokopani dve osebi, katerih spol in starost zaradi malega števila kosti nista določljivi. Zaključek
nožnice predstavlja približno 5 cm dolg in od 0,8 do 3,3 cm širok trikotno oblikovan bronast
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predmet in več odlomljenih delov bronaste pločevine. Prednja ploskev votlega predmeta je
razmeroma dobro ohranjena, medtem ko je zadnja stran odlomljena in ohranjena v dveh
fragmentih. Na sprednji stranici je ohranjen okras, ki je izdelan v vdrti tehniki (Slika 27: 1).
Izbokline so postavljene v šest diagonal, ki se koncentrično stekajo v krog na sredini predmeta.
Na vrhu pločevine so ob obeh robovih dve večji luknji. V eni je še ohranjena zakovica, druga
luknjica pa je prazna. Bronasta pločevina je zavita v sploščen stožec, katerega spodnji del se ni
ohranil. Ker se rezilo ni ohranilo, ne vemo, ali gre za nožnico meča ali bodala.

Slika 27. Zaključka nožnice omenjena v besedilu; 1 - Zaključek nožnice s shematično vrisanim okrasom iz groba 15/2002, 2 zaključek nožnice iz groba 1106 na grobišču Intercisa-Jugovzhod (Vago, Bona 1976, T. 18: 10-10a). Predmeta sta v merilu 1:1.

V poznoantičnih grobiščih so zaključki nožnic zelo redki. Kadar pa so bili odkriti, so povsem
drugače oblikovani kot primerek iz groba 15/2002 (Slika 28). Zaključka nožnice iz grobišča
Kranj-Lajh sta oba oblikovana v obliki črke U. V prvem primeru (grob 292) je bil grob
poškodovan že pred izkopom in rezilo v njem ni bilo odkrito. V drugem primeru je bil poleg
zaključka nožnice odkrit tudi fragment nožiča (Stare 1980, 71, 82). Zaključek nožnice v obliki
črke U je bil odkrit tudi v ženskem grobu 33 na grobišču v Dravljah. V grobu ni bilo odkritega
celotnega rezila, le nekaj fragmentov, ki bi mu lahko pripadali. Dva noža v grobovih 38 in 40 iz
Dravelj pa sta imela pločevinasto nožnico (Slabe 1975, 72). Poleg zaključkov se pojavljajo tudi
okovi nožnic. V moškem grobu 59 na grobišču Rifnik je bil odkrit posrebren okov nožnice brez
rezila (Bolta 1981, 34, T. 10: 4). Največkrat so bila v grobovih odkrita samo bodala, nožnica pa

48

se ni ohranila oz. ni bila pridana. V nekaj zgoraj omenjenih primerih pa so bili v grobovih odkriti
samo deli nožnic brez ostankov rezila.

Slika 28. Zaključka nožnice iz grobišča Kranj-Lajh; 1 - Grob 292, 2 - Grob 619 (po Stare 1980, T.88: 4; T.129: 5). Niso v merilu.

Slika 29. Zvonček iz groba v Budimpešti (po Nagy 2010, Fig. 5.6). V merilu 1:2.

Zaključek nožnice iz groba 15/2002 je po velikosti in obliki podoben zaključku nožnice iz
grobišča Intercisa-Jugovzhod na Madžarskem. V roparskem jarku nad grobom 1106 je bil
odkrit 6,2 cm dolg bronast zaključek nožnice za bodalo (Slika 27: 2). V notranjosti nožnice so
bili ohranjeni ostanki usnja. Na konici predmeta iz Intercise je bila odprtina in posebno
oblikovana zanka (Vago, Bona 1976, 75-76, T. 18: 10a). Ostali pridatki v grobu ga datirajo v čas
okoli leta 400 (Vago, Bona 1976, 208-209). Kot v našem primeru, tudi tukaj v grobu ni bilo
odkritih ostankov meča ali bodala. Temu bi lahko botrovalo dejstvo, da bi lahko bil grob
izropan že v antiki (Vago, Bona 1976, 152).
Zaključek nožnice iz Intercise je bil kasneje primerjan s predmetom, ki ima povsem drugačno
uporabo. Predmet je bil odkrit v t. i. »Zuglo« grobu mladega hunskega bojevnika s pridano
konjsko glavo iz Budimpešte. Stožčasto oblikovana bronasta pločevina, ki je bila prepognjena
in pritrjena z zakovicami, je bila najdena ob lobanji konja in interpretirana kot zvonček (Slika
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29). Ob bazi tega zvončka je bil viden okras. V notranjosti se je ohranil železen fragment zvonila
(Nagy 2010, 139-145, 147). Zvonček je bil verjetno del konjske opreme in pritrjen na uzdo. Po
velikosti in obliki pa spominja na zgoraj omenjeni bronast stožec iz Intercise (Nagy 2010, 151152). Zvončki različnih oblik se pojavljajo v grobovih iz Sarmatske in Hunske dobe v Panoniji.
Konjski grobovi z zvončki so izključno centralno azijski običaj in lahko da zvonček iz groba
»Zuglo« pripada najzgodnejšemu primerku tega običaja v Podonavju (Nagy 2010, 153).
Zaključek nožnice iz groba 15/2002 bi zelo težko deloval kot zvonček, saj je veliko bolj ozek kot
primerek iz Budimpešte poleg tega pri njem ni bilo ohranjenega zvonila. Tudi primerek iz
Intercise verjetno ni bil zvonček, saj so v njem odkrili ostanke usnja.
Datacija zaključka je zaradi pomanjkanja direktnih analogij problematična. Če je zaključek
nožnice iz grobišča Intercisa-Jugovzhod primerljiv predmet, potem lahko pridatek iz groba
15/2002 datiramo v čas okoli l. 400.

9.6 Bronast žebljiček
V grobu 3/2002 je bil ob stopalih skeleta (Slika 31) odkrit bronast žebljiček (Slika 30: 1, Priloga
2: 1). Dolg je približno 2,1 cm in ima ploščato glavico. Žeblji v grobovih so redko tretirani kot
namerni pridatki. V grob so lahko prišli iz okoliških plasti pri izkopu grobne jame ali pa so bili
del lesene krste. V tem primeru so uporabili železne žeblje. Bronasti žeblji se redkeje pojavljajo
v grobnih kontekstih. Na poznoantičnem grobišču v Teurniji naj bi v več grobovih odkrili
bronaste žeblje (Piccottini 1978, 421). Edini objavljen žebelj ni podoben primerku iz groba
3/2002 (Slika 30: 2). Na grobišču Frauenberg je iz kataloga grobov razvidno, da so bili v kar
nekaj grobovih odkriti železni ali bronasti žeblji. V primeru železnih žebljev je šlo za najdbe iz
polnila grobne jame in ne za namerne pridatke. Verjetno tudi niso bili del krst (Steinklauber
2002, 182). Eden bronast žebljiček je bil najden ob skeletu F 101 (Slika 30: 3), vendar ne gre za
namerni pridatek (Steinklauber 2002, 211). Najbrž tudi v primeru bronastega žeblja iz groba
3/2002 ne moremo govoriti o pridatku, ampak o najdbi iz polnila grobne jame.

50

Slika 30. Bronasti žeblji omenjeni v besedilu: 1 - Žebelj iz groba 3/2002, 2 - Žebelj iz grobišča Teurnia (po Piccottini, G. 1976,
T.XIII: 6), 3 - Žebelj iz groba F 101 na Frauenbergu (po Steinklauber 2002, T. 24). V merilu 1:1.

Slika 31. Fotografija z označenim žebljem v bližini nog groba 3/2002 (Foto: Arhej – Arhiv Celeiapark).
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9.7 Grobovi brez pridatkov
Kar 32 od 36 (89%) grobov na grobišču Celeiapark je bilo brez pridatkov. Če vključimo še
grobove, pri katerih vloga pridatkov ni jasna,40 se procent grobov brez pridatkov poveča na
97%. Pomanjkanje pridatkov v grobovih ni le značilno za grobišče Celeiapark, ampak tudi za
ostala grobišča iz izkopavanj IV. etape Mariborske ceste. Od desetih grobov odkritih v Sektorju
1 ni niti eden imel pridatkov (Žižek 2006, 10). Od okrog 40 grobov iz sektorja 2 jih je bila več
kot polovica brez pridatkov (Hornak 2006). Tudi med 31 grobovi iz grobišča na zahodnem delu
Križišča so imeli redki pridatke (Bausovec 2006, 7). Zdi se, da so že od začetka pokopavanja na
vzhodni nekropoli antične Celeje, le poredko dajali pridatke v grobove. Povečanje števila
grobov brez pridatkov je pogosto povezano s širjenjem krščanstva, upadom gospodarstva in
vedno večjo revščino v pozni antiki (Cooke 1999, 252). Najprej si bomo ogledali vpliv
krščanstva. Samo dejanje in način krščanskega pokopa se redko omenja v pisnih virih. Več
besed je namenjenih umivanju trupla in petju psalmov pred pokopom (Cooke 1999, 249).
Vseeno lahko pri pomembnih cerkvenih očetih zasledimo nasprotovanja proti prestižnim
grobovom. Mednje lahko štejemo škofa Ambrozija (živel 340-397), ki pravi, da duša ni zaprta
v grobu, namreč gre po smrti v nebesa, zato je nesmiselno postavljati drage oz. prestižne
grobove (Hassenpflug 1999, 34). To miselnost ponovi Avrelij Avguštin (živel 354-430), saj pravi,
da se njemu zdi nesmiselno postavljanje dragih spomenikov, saj v grobu počiva le truplo
pokojnika. Zanj je lokacija pokopa brez kakršnega pomena, pomembne so le molitve in
priprošnje za pokojnega (Hassenpflug 1999, 36). V tem pogledu materialni pridatki, obleke in
nakit v posmrtnem življenju niso potrebni. Bogati in revni so enaki v smrti, telesa vseh enako
zgnijejo v zemlji (Martorelli 2000, 238).
Slabljenje gospodarstva proti koncu zahodnega cesarstva naj bi prav tako botrovalo k
manjšemu številu pridatkov v grobovih. Odhod elit v bolj varne predele države naj bi še
dodatno oslabil lokalna gospodarstva v izpostavljenih provincah (Steinklauber 2002, 185).
Ljudem bi bilo v teh časih težko položiti v grob še zadnje vredne predmete, kjer bi služili le
pokojnemu (Konrad 1997, 187). Pridatki v poznoantičnih grobovih do konca 4. stoletja od
začetka niso predstavljali zelo vrednih stvari, ampak je šlo za osebne predmete pokojnika
(nakit različnih vrednosti), dele noše in materiale vsakodnevne rabe (keramika, steklo). Gre za
predmete, ki za skupnost niso imeli veliko vrednost. Veliko več energije in dela je bilo potrebno
40

Mišljeni so grobovi 3, 7 in 15/2002.

52

vložiti v grobne konstrukcije (Cooke 1999, 252). Grobne konstrukcije iz kamna, sarkofagi, krste
in grobnice so bile veliko bolj »vredne« naložbe, kot bi lahko bilo nekaj kosov noše v grobu.
Ker na grobišču Celeiapark nimamo ne primerov prvih, ne drugih, lahko vsekakor govorimo o
grobišču revnejšega prebivalstva.
Grobovi brez pridatkov bi lahko bili tudi vpeti v kronologijo pozne antike. V Italiji se pri
romanskem prebivalstvu tekom 4. stoletja povečuje število grobov brez pridatkov, pri čem se
ta običaj prej pojavi ob mestih kot na podeželju. V 5. stoletju ti grobovi že prevladujejo in
število grobnih pridatkov je majhno. Šele v 6. stoletju se število pridatkov ponovno poveča.
Vzroki za to so nekateri povezali s prihodom Germanov. Povečan stik med njimi in romanskim
prebivalstvom naj bi ponovno razširil uporabo grobnih pridatkov. To je manj verjetno v Italiji,
saj tudi tam kjer niso imeli stika z Germani, začnejo v 6. stoletju ponovno pokopavati s pridatki
(Riemer 2000, 234). Dober primer kronološke dinamike grobov brez pridatkov je grobišče
Briganz/Brigantium v Švici, ki je v uporabi od 1. do 5. stoletja. Število grobov brez pridatkov se
poveča v času faze V (druga polovica 4. stol), ko znaša 51,7% grobov. V fazi VI ostaja procent
podoben (53%, konec 4. stol) in se znova poveča v fazi VII (75%, prva polovica 5. stol) (Konrad
1997, 154). Podobno je v Panoniji. Na grobišču Intercisa-Jugovzhod se število grobov brez
pridatkov poveča proti koncu 4. stoletja (Vago, Bona 1976, 162). Kmalu zatem pa gre grobišče
iz uporabe (Vago, Bona 1976, 207-208). Od začetka 5. stoletja je število grobov s pridatki na
območju Panonije, Dalmacije in Alp manjše kot v prejšnjem stoletju (Müller 2010, 174). Na
grobišču iz 5. stoletja v bližini utrdbe Tokod je procent grobov brez pridatkov kar 62,5%. Gre
večinoma za enostavne zemljene grobove. Vzroki naj bi ležali v socialnem položaju pokopanih,
saj imajo grobovi s kamnito konstrukcijo po navadi tudi pridatke (Mocsy 1981, 181). Zanimivo
je grobišče, odkrito na območju antične Siscije in sicer na Trgu hrvatskih branitelja l. 1953.
Vseh 47 grobov je imelo izdelano grobno konstrukcijo iz opeke in eden je imel celo narejeno
krsto iz svinca. Samo en grob je imel pridatek, pa še v tem primeru je šlo za prstan s
kristogramom. Na podlagi prstana in pomanjkanja pridatkov v grobovih so grobišče
interpretirali kot krščansko (Buzov 2002, 180-181). Grobišče se glede na najdbe v plasteh pod
grobiščem okvirno datira v 4. stoletje (Nenadić 1986/87, 85). Število grobov brez pridatkov je
tudi visoko na grobiščih Norika. Na grobišču Frauenberg je število grobov brez pridatkov kar
53%. Grobovi zaradi tega niso natančno datirani, grobišče pa je bilo v uporabi od sredine 4. do
sredine 5. stoletja (Steinklauber 2002, 184). Podoben procent (49%) je prisoten med grobovi
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na isto datiranem grobišču v Linzu (Ruprechtsberger 1999, 24-25). Na grobišču Hemmaberg
ima od 113 grobov le 38% pridatke. Isti procent grobov brez pridatkov je značilen tudi za
grobišče ob Teurniji, kjer je bilo odkritih 128 grobov (Gleischer 2018, 47). Vse zgoraj naštete
analogije kažejo, da je povečanje števila grobov brez pridatkov fenomen konca 4. stoletja. Ti
so se vsekakor pojavljali že pred tem, ko naj bi bili povezani z revščino pokopanega (Vago,
Bona 1976, 162), vendar se je njihovo število opazno poveča v prehodu v 5. stoletje. V tem
kontekstu je potrebno obravnavati tudi grobišče Celeiapark. Ker ni bilo izkopano v celoti, ne
moremo trditi, da je bila večina grobov brez pridatkov, ampak je to zelo verjetno. To dejstvo
bi glede na primerjave postavilo grobišče na prehod iz 4. v prvo polovico 5. stoletja, ko se na
večini grobišč poveča število grobov brez pridatkov. To bi se je tudi ujemalo z radiokarbonsko
datiranimi grobovi (glej poglavje Radiokarbonske datacije grobov). Na grobišču ni bila odkrita
niti ena najdba, ki bi pokopane povezala s krščansko vero, zato njenega vpliva na skromnost
grobov ne moremo dokazati. Med obema poglavitnima dejavnikoma za takšen način pokopa
je očitnejši ta, ki govori v prid ekonomskemu položaju pokopanih. Pomanjkanje kakršnih koli
grobnih konstrukcij in malo število pridatkov očitno kaže na pokopališki prostor najrevnejšega
dela prebivalstva. To potrjuje tudi antropološka raziskava okostij, ki je pri nekaterih skeletih
odkrila znake pomanjkanja, bolezni in opravljanja težkih fizičnih del (glej poglavje
Antropološke raziskave okostij). Da gre za grobišče revnejšega prebivalstva vendarle ne
izključuje možnost, da so bili nekateri od pokopanih tudi kristjani.
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10 Tipologija grobišča Celeiapark
Pri obravnavi grobišča Celeiapark je bilo mogoče opaziti nekatere značilnosti, ki se kažejo kot
ustaljena pravila pokopavanja. Grobišče ni imelo jasno začrtane meje, ampak je bilo verjetno
omejeno z obrambnim jarkom na zahodu in strugo Voglajne na vzhodu. Najbolj severno odkriti
grobovi so 10, 12 in 13/2002. Južna meja grobišča je manj jasna, saj lahko v sklop grobišča
spadajo tudi grobovi iz sektorja Križišče-Vzhod IV. etape (Slika 20, Slika 33). Notranja ureditev
grobišča je problematična, saj to ni bilo raziskano v celoti. Predvsem na severnem in
osrednjem delu lahko vidimo grupacije grobov v vrste. Kasnejši pokopi kažejo, da je bilo
grobišče v uporabi daljše časovno obdobje in da je bila v situaciji prekopa izkazana določena
pieteta do starejših grobov. Grobne jame so bile enostavne, brez znakov kakršnekoli grobne
obloge ali konstrukcije. Skupni grobovi so značilni predvsem za severni del grobišča. Gre
večinoma za sočasne pokope. Grobne jame niso bile ponovno uporabljene. Skeleti so
večinoma položeni na hrbet v iztegnjeni legi. Največ variacij je v poziciji rok, medtem ko so
noge večinoma iztegnjene. V nekaj grobovih lahko vidimo pokope v skrčeni legi. Grobovi so
večinoma orientirani Z-V z manjšimi odstopanji. Pojavljajo pa se še orientacije J-S, S-J in V-Z.
Zgoraj naštete značilnosti se mi zdi smiselno primerjati z ostalimi grobišči pozne antike v Celeji
in širše. To nam bo morda dovolilo časovno in tipološko umestitev grobišča Celeiapark,
katerega datacija je otežena zaradi malega števila pridatkov in stanja raziskanosti. Med
poznoantičnimi grobišči na območju Slovenije lahko ločimo tiste iz 4. in prve polovice 5.
stoletja, ki so bila narejena v bližini mestnih vpadnic in so nadaljevala tradicijo rimskega načina
pokopavanja, in grobišči konca 5. in celotnega 6 stoletja, ki so bila narejena v bližini višinskih
naselbin in utrdb (Ciglenečki 1999, 307). Celeiapark lahko glede na to definicijo bolje uvrstimo
v prvo kategorijo. Grobišča 4. stoletja in začetka 5. stoletja si bomo pogledali podrobneje in
poskušali ugotoviti, kako se njihove značilnosti primerjajo z grobiščem Celeiapark. Največ
poznoantičnih grobišč 4. stoletja je bilo odkritih v opuščenih območjih Petovione.41 Gre za
manjše skupine grobov (do 50, po navadi nekaj 10), ki so ležali v opuščenih arealih antičnega
mesta. Grobne jame lahko predstavljajo enostavni zemljeni grobovi, grobne konstrukcije iz
tegul ali kamna in sarkofagi. Skeleti v njih ležijo v iztegnjeni legi. Roke so lahko upognjene na
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V našo obravnavo bodo zajeta grobišča Zgornji Breg (Curk 1966), Rabelčja vas – Stanovanjski blok B-2 (Tušek
1997), Rabelčja vas – Dijaški dom (Vomer Gojkovič 1997), Ptujski grad – Turnirski prostor (Jevremov, Tomanič
Jevremov in Ciglenečki 1993) in Panorama (Korošec 1950).
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prsi ali položene čez trebuh. Smer pokopavanja je raznolika. Nobena od usmeritev ne
prevladuje, najpogostejše pa so Z-V, J-S in S-J. Vsaj polovica grobov ima pridatke, večinoma
več kot enega. Tipični pridatki so bronaste zapestnice z različnimi zaključki, ogrlice iz steklenih
jagod, čebulaste fibule, preproste pasne spone, glavniki, rimski novci in stekleno ali keramično
posodje. Na podlagi teh se grobišča datirajo v 4. in začetke 5. stoletja.
Drugod po Sloveniji je bilo odkritih malo grobišč tega časa oz. ta še niso zadovoljivo objavljena.
Takšen primer so grobišča iz izkopavanj IV. etape Mariborske ceste.42 Njihove značilnosti smo
že večkrat omenjali. Problematična pa je njihova datacija.43 Ne vemo koliko grobov še datira v
pozno antiko in kakšna je njihova prostorska ureditev. Glede na preliminarna poročila lahko
opazimo določene lastnosti, ki so tudi značilne za ptujska grobišča. Grobne jame so večinoma
enostavne zemljene jame in le v dveh primerih je moč prepoznati grobno konstrukcijo iz tegul.
Značilen je skeletni pokop v iztegnjeni legi, pri katerem so tudi tukaj roke lahko v različnih
položajih (na prsih, na trebuhu,..). Prevladujejo smeri pokopa v osi S-J, ki sledi orientaciji ceste
in kasnejšega obzidja. Število grobov brez pridatkov predstavlja več kot polovico raziskanih.
Tipični pridatki so steklene jagode, zapestnice, bronast nakit in keramika. Podobno situacijo je
moč zaslediti še pri grobišču Celje-Breg iz druge polovice 4. stoletja. Grobišče ima zelo
podobne značilnosti kot grobišča IV. etape. Na njem je bil poleg enostavnih grobnih jam odkrit
sarkofag, ki je bil narejen iz ponovno uporabljenih nagrobnikov (Bolta 1957).
Na območju Emone je bilo narejenih veliko raziskav, vendar so po večini še neobjavljene. Nova
izkopavanja Gosposvetske ceste so odkrila obsežno grobišče, ki sega v 4. stoletje in je bilo del
severno emonske nekropole (Horvat et al. 2018, 23). Na njem so bile poleg sarkofagov odkrite
tudi enostavne grobne jame in konstrukcije iz tegul. Vzhodno od antične Emone je bilo deloma
raziskano grobišče na dvorišču SAZU. Ta po svojih značilnostih precej spominja na grobišče
Celeiapark. Od 17 odkritih grobov imajo vsi enostavne zemljene grobne jame. Močno
prevladuje smer pokopa Z-V (14 grobov). Le trije grobovi so orientirani drugače (dva sta S-J in
en J-S). Grobovi brez pridatkov predstavljajo večino (15 grobov ali 88%). Glede na pridatke iz
groba 1 (bronaste zapestnice, steklene jagode) lahko grobišče datiramo v čas od sredine 4.
stoletja naprej (Korošec 1951, 156-164; Korošec 1999, op. 63).
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Podatki so bili pridobljeni iz preliminarnih poročil (Hornak 2006, Žižek 2006, Bausovac 2005, Bausovac 2006,
Novšak 2006)
43
Grobišča so v grobem datirana od 2. do 5. stoletja (Novšak 2007, 29).
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Značilnosti grobišč iz konca 5. in celotnega 6. stoletja bomo povzeli le na kratko. Gre za
grobišča, ki so nastala ob novih centrih poselitve, večinoma višinskih naselbinah. Grobne jame
po navadi predstavljajo preprosti zemljeni grobovi. Pogosto se tudi pojavljajo krste in kamnite
obloge ter redko kamnite konstrukcije. Konstrukcije iz tegul pa se ne pojavljajo več. Skeletni
pokopi so položeni v iztegnjeni legi. Grobovi so v veliki večini usmerjeni Z-V z manjšimi
odstopanji. Ostale generalne smeri so redke in se največkrat pojavljajo v bližini cerkva. Pridatki
so bolj pogosto del noše. Tako prevladujejo pasne spone, uhani s kocko ali košarico, ogrlice iz
steklenih jagod, fibule in glavniki. Poleg teh se pojavljajo v grobovih noži in orožje (Ratej 2015,
44-47). Grobov brez pridatkov je po navadi manj kot polovica.44
Če primerjamo značilnosti grobišč pozne antike v Sloveniji z grobiščem Celeiapark, je takoj
razvidno, da ga ne moremo uvrstiti ne v eno ali drugo kategorijo. Grobišča 4. stoletja imajo po
navadi večji procent grobov s pridatki in noben izmed njihovih tipov se ne pojavlja na grobišču
Celeiapark. Za njih je tudi značilna uporaba različnih vrst grobnih konstrukcij, za katere na
grobišču Celeiapark ni najdenih dokazov. Podobna diskrepanca je z grobišči 6. stoletja, ki jih
definirajo tipični pridatki, smer pokopavanja Z-V in lega. Njihove značilnosti ni moč prepoznati
na grobišču Celeiapark.
Grobišče Celeiapark ima glede na radiokarbonske datacije možen začetek že v drugi polovici
3. stoletja (glej poglavje Radiokarbonske datacije grobov). Najverjetneje pa so na njem začeli
pokopavati v 4. stoletju. Nadaljevanje grobišča pa je mogoče še v 5. stoletje. Na to kaže tudi
prevladujoče število grobov brez pridatkov (glej poglavje Grobovi brez pridatkov). Za uporabo
grobišča v 6. stoletju pa nimamo nobenih indicev. Grobišče Celeiapark lahko glede na čas
uporabe uvrstimo med grobišča v bližini antičnih mest, ki so bila v uporabi do njihove
opustitve. Po svojih značilnostih pa je grobišče Celeiapark najbližje grobišču Ljubljana-Dvorišče
SAZU. Mogoče skupaj tvorita tip poznoantičnih grobišč, ki ležijo ob antičnih mestih ločeno od
ustaljenih grobišč in so bila v uporabi še daleč v 5. stoletje. Na njih prevladujejo enostavni
grobovi brez pridatkov z usmeritvijo Z-V. Tak tip grobišč je bil prepoznan v Panoniji.

44

Na grobišču Dravlje je teh 38,7%, na Bled-Pristava 56,5%, na Rifniku 38,5% in med poznoantičnimi grobovi na
grobišču Kranj-iskra 46,4%. Zelo visok procent pa je bil na grobišču Globasnitz v bližini Hemmaberga, kjer je od
422 grobov imelo le 20% pridatke. Grobišče pa je bilo v uporabi od konca 4. do 7. stoletja (Gleischer 2018, 99102).
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Slika 32. Čas uporabe tipov grobišč Panonije v korelaciji z kronologijami (po Heinrich-Tamaska, Straub 2015, Abb. 1).

Na primeru grobišč 5. stoletja iz Panonije je bila narejena tipološka razdelitev. Temeljila je na
najdbah, načinu pokopavanja, legi grobišč in navezavah na rimsko arhitekturo (HeinrichTamaska, Straub 2015, 617). Grobišča so bila razdeljena v šest tipov in uvrščena v kronologije
poznoantične srednje Evrope (Slika 32). Grobišče Celeiapark najbolj ustreza tipu Paty – tip 2.
Gre za tip grobišč, ki se prostorsko ločijo od bližnjega poznorimskega grobišča. Imajo tudi
drugače usmerjene grobove. Lahko so bila postavljena po opustitvi poznorimskega areala ali
še deloma v času tega. Grobovi so usmerjeni Z-V, vedno pa obratno od grobov na
poznorimskem grobišču. Keramično in stekleno posodje je v primerjavi s poznorimskim
grobiščem redkejše. Med pridatki so bolj revni predmeti, kot so enostavne železne pasne
spone, uhani s poliedrom in koščeni glavniki. V primeru tipa Paty bi lahko šlo za grobišča
prišlekov, ki so prišli tja po uporabi poznorimskega grobišča. Datirana so v prvo polovico 5.
stoletja (Heinrich-Tamaska, Straub 2015, 619, 626, 639). Grobišče Celeiapark se v veliko
značilnostih ujema z zgornjim tipom grobišč iz Panonije.
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Slika 33. Celje. Shematični prikaz grobišča Celeiapark in bližnjih arheoloških odkritij (po Novšak 2006, Pril. II/8; vir podatkov:
Arhiv Celeiapark; Arhiv IV. etape Mariborske ceste).
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11 Poznoantična in zgodnjekrščanska Celeia
Municipium Claudium Celeia je nastal na območju keltske naselbine v sredini 1. stoletja n. št.
Mesto je bilo narejeno ex novo s pravokotno ulično strukturo na otoku med severno in južno
strugo reke Savinje. Ves zazidljiv prostor je mesto doseglo v flavijskem času. Sledilo je obdobje
razcveta, ki so ga prekinile markomanske vojne. V tem času je bilo mesto močno prizadeto,
verjetno celo požgano, zaradi tega se je število prebivalcev precej zmanjšalo. V severskem
obdobju nato pride do obsežne prenove, pri kateri so dvignili nivo mesta, razširili ulice in
obnovili forum z kapitolijem (Krajšek 2014, 11-12). Od vključitve v rimsko državo je bilo
območje Celeje del province Norik. Z Dioklecijanovo reformo provinc v koncu 3. stoletja pa je
verjetno postalo eno najbolj pomembnih mest mediteranskega Norika, mogoče celo njegova
prestolnica (Gleirscher 2018, 42). V tej vlogi bi lahko bila Celeia celotno 4. in še prvo polovico
5. stoletja. V drugi polovici 5. stoletja pa se kot prestolnica mediteranskega Norika že omenja
Teurnija (Gleischer 2018, 14, 34).

Slika 34. Rekonstrukcija antične Celeje na podlagi arheoloških raziskav (po Krajšek 2015, sl. 1). S puščico je označena lega
grobišča Celeiapark.
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V prid te teze govori tudi obzidje, katerega začetki verjetno segajo v konec 3. stoletja (Lazar
2002, 90). Celeia je bila v pozni antiki torej edino noriško mesto z obzidjem (Gleischer 2018,
42). Njegov potek je v veliki meri znan. Izkopavanja na območju Mariborske ceste pa so
pripomogla k novim ugotovitvam glede njegovega vzhodnega dela (Novšak 2007, 29) (Slika
34). Obzidje je bilo verjetno v uporabi skozi celotno pozno antiko. Glede na to, da je bila še v
prvih desetletjih 5. stoletja za obzidjem postavljena zgodnjekrščanska bazilika, moramo
njegovo opustitev datirati v čas po njeni gradnji.
V konec 3. stoletja je bila datirana poplavna katastrofa, ko naj bi reka Savinja premaknila in
opustila svojo severno in vzhodno strugo ter začela uporabljati le še južno korito (Lazar 1997,
325). Ta premik struge Savinje še ni bil uspešno dokumentiran. Pod vprašaj pa je bila
postavljena tudi »katastrofalnost« takega dogodka (Gaspari et al. 2001, 289-290).
Na prehodu iz 4. v 5. stoletje je bilo mesto še intenzivno poseljeno. To so pokazali rezultati
nekaterih novih raziskav v Celju in revizija najdb iz starejših izkopavanj.45 Pri izkopavanjih l.
2006-2007 je bil na območju Osrednje knjižnice Celje odkrit objekt 5, katerega druga faza bi
lahko bila pozidana v teku 5. stoletja (Bausovac 2014, 105). Za drugo polovico 5. in celotno 6.
stoletje pa nimamo zanesljivo datiranih kontekstov, ki bi kazali na nadaljevanje življenja v
mestu (Ciglenečki 2017, 145-146).
V čas pozne antike sodijo tudi nekateri grobovi iz celejanskih nekropol. Južna nekropola je bila
raziskana v 50-tih letih. Odkritih je bilo 13 grobov iz 3. in 4. stoletja (Bolta 1957, 317-327; Lazar
1997). V letih 2010 in 2011 je bilo v bližini odkritih še 17 grobov (Krajšek 2015, 38-39). Ob
zunanji stranici vzhodnega obzidja se je razprostirala vzhodna nekropola. K njej sodi 110
skeletnih in dva žarna grobova, ki so bili odkriti v izkopavanjih Mariborske ceste l. 2005-2006.
Grobišče je bilo v uporabi od 2. do 5. stoletja (Novšak 2007, 29-30). Del vzhodne nekropole je
bilo tudi grobišče Celeiapark, ki je bilo od grobišča pred obzidjem ločeno z jarkom (Slika 33:
rjava). Na območju severne nekropole je bilo pri izgradnji podvoza Mariborske ceste l. 20032004 odkritih 57 skeletnih grobov s konca 3., 4. in začetka 5. stoletja ter obzidana grobna
parcela z dvema žganima grobovoma iz 1. stoletja (Krajšek 2015, 39).
V neposredni bližini vzhodne nekropole in mestnega obzidja je bila že v 19. stoletju odkrita
zgodnjekrščanska bazilika (Riedl 1898, 219) (Slika 33: svetlo modra). Ob gradnji nove pošte so
45

Ustni vir: M. Bausovac, 21.9.2018.
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bili odkriti arhitekturni ostanki dveh apsid s številnimi mozaiki (Slika 35). Zidovje bazilike je bilo
zelo slabo ohranjeno, prav tako so bili nekateri mozaiki že precej poškodovani. Dvignjeno
območje prezbiterija pa ni bilo ohranjeno (Glaser 1997, 65). Zaradi tega se je predvidevalo, da
je bila ruševina bazilike dolgo časa izpostavljena naravnim vplivom (Riedl 1898, 221). Poleg
glavne zgradbe bazilike, ki je imela notranjo in zunanjo apsido, je bila odkrita še manjša apsida.
Za njo se je kasneje izkazalo, da ne gre še za eno manjšo cerkev, ampak ostanke antičnega
kopališkega kompleksa, ki je bil odkrit le eno ulico severneje od bazilike (Kolšek 1984, 342).
Natančne mere bazilike ni bilo mogoče ugotoviti, vendar se predvideva, da je bila široka 13
metrov in dolga med 29 in 35 metri (Lazar 1997, 327; Bratož 2014, 280). Posebnost te cerkve
predstavlja hodnik za notranjo apsido, ki ga iz zunanje strani zapira še ena apsida (Slika 35).
Hodnik je bil tako kot tla cerkve pokrit z mozaiki. Najdba marmorne plošče v hodniku pa bi
lahko nakazovala na relikviarij (Glaser 1997, 67). Na zunanji strani zidov apside je bil odkrit
otroški grob, ki je ležal pod nivojem mozaikov (Riedl 1898, 220; Krajšek 2015, 39). Verjetno gre
za pokop ad sanctos, kot ga poznamo ob poznoantičnih cerkvah na višinskih naselbinah.
Najdba groba v bližini zunanjih zidov apside bi še dodatno potrjevala hranjenje relikvij v
prostoru med apsidama (Ratej 2018). Narteks ni bil odkrit, je pa cerkev obdajalo več stranskih
prostorov, skozi katere je bilo mogoče dostopati v hodnik med apsidama (Slika 36). Zaradi
širine cerkve, najdbe stebrov in severnega priključnega trakta obstaja možnost, da je šlo za
troladijsko cerkev (Glaser 1997, 67). Mozaiki bazilike so datirani v prva desetletja 5. stoletja
(Djurić 2005, 675). Bazilika je seveda lahko starejša, vendar jo v začetek 5. stoletja datira tudi
primerjava z arhitekturno in slogovno podobnimi cerkvami (Glaser 1997, 67; Bratož 2014,
280). Na mozaikih je bilo mogoče razbrati 13 donatorskih napisov z imeni vsaj 26 donatorjev,
ki so prispevali k izgradnji mozaika. Med njimi izstopajo omembe nižjega klerika Justiniana,
pripadnikov lokalne aristokracije, priseljenca iz Sirije in dve dvojici sužnjev. Zanimivi so
predvsem zadnji štirje, saj gre za edine omembe sužnjev po imenu na celotnem prostoru
Slovenije v pozni antiki. Glede na površino celotnega mozaika je moralo biti skupaj vsaj 100
donatorjev (Bratož 2014, 280-284). Oba para sužnjev, Simplicius in Maximinus ter Optatianus
in Desiderius, se na napisih omenjata skupaj s svojimi lastniki (Visočnik 2012, 241-242). V obeh
primerih ni ohranjena navedba površine mozaika, ki so jo darovale te družine.
Sto let po odkritju bazilike je bil približno 70 do 80 metrov zahodneje odkrit zgodnjekrščanski
baptisterij. Gre za osmerokotno oblikovano krstilnico z zunanjim premerom 160 cm (Slika 37:
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1). Na notranji strani je bila obložena s tankimi marmornimi ploščami, vanjo sta vodili dve
stopnici. Na zunanjih vogalih krstilnice so stali oporniki za stebričke baldahina. Glede na
datacije novčnih najdb in stratigrafijo je bila krstilnica datirana v konec 4. ali začetke 5. stoletja
(Vogrin 1991, 17-19). Relativna oddaljenost krstilnice od bazilike je mnogo avtorjev napeljala
k domnevi, da bi med njima morala stati še ena cerkev (Glaser 1997, 67; Bratož 2014, 280).

Slika 35. Celje. Na desni strani načrta je označena zgodnjekrščanska bazilika z notranjo in zunanjo apsido. Označena so tudi
izkopavanja iz l. 1989/1990 z odkritjem krstilnice (po Lazar 2002, Fig. 34).

Slika 36. Rekonstrukcija bazilike s shematskim prikazom mozaikov (po Glaser 1997, Abb. 20).
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Še en materialni dokaz zgodnjega krščanstva v Celeji je odkritje napisne plošče s kristogramom
v Zidanškovi ulici l. 1968 (Slika 37: 4). Na njem je bil upodobljen kristogram z alfo in omego ter
golob. Glede na primerjave iz Ogleja je bil napis datiran v prvo polovico 6. stoletja (Kolšek
1984, 344). Lahko pa bil tudi zgodnejši (Ciglenečki 1997, 192; Visočnik 2017, 248).
V primerjavi z Emono ali Poetovio, v Celeji nimamo pisnih virov zgodnjekrščanskega življenja
za 4. ali 5. stoletje (Lazar 2002, 96). To je popolnoma v nasprotju z materialnimi dokazi, ki
kažejo na obstoj precej velikega zgodnjekrščanskega kompleksa z vsaj eno cerkvijo in
baptisterijem v začetku 5. stoletja. Razen imen donatorjev v baziliki je poznano še eno ime
mučenca, ki se povezuje z zgodnjekrščansko skupnostjo v Celeji. Gre za sv. Maksimilijana
Celjskega, ki je umrl mučeniške smrti v času preganjanja kristjanov na prehodu iz 3. v 4.
stoletje. Njegova zgodba je bila prvič zapisana v Pasavu po l. 1265, vendar še pred koncem 13.
stoletja (Bratož 1986, 179). Maksimilijan naj bi izhajal iz premožne krščanske družine v Celeji.
Po smrti staršev se je odpovedal posvetnemu življenju in se pod duhovno vzgojo Uranija
posvetil bogu. V nekem trenutku je postal škof lavriaške nadškofije (Lauriacum/Lorch). Ko se
je med svojim delovanjem vrnil v rodno Celejo, je tam deloval sodnik Evlazij. Ker Maksimilijan
ni želel žrtvovati poganskim bogovom in se je pred sodnikom oklical za kristjana, je bil obtožen
na smrtno kazen. Ta je bil izvršena z obglavljenjem zunaj mestnega obzidja. Njegovo truplo so
nato na skrivaj zakopali kristjani. Zadnji del legende nato poroča o prihodu sv. Ruperta iz
Salzburga v Celejo (povzeto po Bratož 1981, 208). Pozni zapis legende je problematičen.
Poročila o čaščenju sv. Maksimilijana sicer obstajajo na Salzburškem že v 8. in 9. stoletju in v
Pasavu od 10. do 12. stoletja. Najstarejša omemba se nanaša na posvetitev cerkve sv.
Maksimilijana v Bischofshofenu v 8. stoletju pod škofom Rupertom. Ravno na tem območju
jugovzhodne salzburške dežele naj bi se ohranila močna staroselska romanska skupnost
(Bratož 1986, 185). Pred 13. stoletjem pa ni dokazov o čaščenju tega svetnika v Celju ali v
Lorchu (Lauriacum), kjer naj bi bil škof. Po l. 1300 je verjetno zaradi zgornje legende kult znova
obujen v Celju, kjer zgradijo cerkev sv. Maksimilijana na mestu njegove domnevne usmrtitve
izven mestnega obzidja (Bratož 1986, 184, op. 161).46 Bratož (1986) je mnenja, da izbira Celeje
za mesto mučeništva sv. Maksimilijana ni naključna, ampak da se za njo skriva neko staro

46

Zanimivo je dejstvo, da leži cerkev sv. Maksimilijana v Celju nedaleč stran od vzhodne nekropole (Slika 33).
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izročilo. Na Celjskem se izročilo ne bi ohranilo zaradi opustitve mesta. Ohranilo pa bi se lahko
pri ljudeh, ki so se preselili na Salzburško. Kult sv. Maksimilijana Celjskega bi lahko v času pozne
antike prenesli tudi na istrsko obalo, predvsem na območje Kopra in Pirana. Tukajšnji kult sv.
Maksimilijana ima obeleženje na isti dan (12. oktober) kot salzburški svetnik, ki je prav tako bil
škof ter mučenec. Na žalost pa je ta teza na zelo majavih temeljih, saj se istrski sv. Maksimilijan
ne omenja pred 14. stoletjem (Bratož 1986, 187-189).

Slika 37. Celje. Artefakti povezani z zgodnjim krščanstvom v Celeji: 1 – Krstilni bazen (po Vogrin 1991, 19), 2 – Kristogram iz
Vipote (po Lazar 2001, sl. 75), 3 – Napisna plošča iz Prebolda (po Lazar 2001, sl. 77), 4 – Napisna plošča z kristogramom iz
Celeje – Zidanškova ulica (po Knific, Sagadin 1991, kat. št. 15).
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O obstoju celejanske krščanske skupnosti nam pričajo šele omembe škofa Johannesa iz Celeje
na sinodah leta 571/579 v Gradežu. Iz omembe ni razvidno, ali je bil škof v begunskem položaju
ali ne (Bratož 2014, 546). V antični Celeji ne poznamo zanesljivih kontekstov iz 6. stoletja. O
nadaljevanju življenja znotraj mesta pričajo le nekatere najdbe brez kontekstov47 in novci iz
reke Savinje (Kos 1986, 225-226). Veliko število višinskih naselbin in utrdb na območju južnega
celejanskega agra med Savinjo, Savo in Sotlo namiguje, da se je po propadu mestnega življenja
večina prebivalcev umaknila na bolj zaščitena območja.48 Življenje v mestu pa je verjetno
zamrlo ali se drastično zmanjšalo. Najbližje mestu je bilo poznoantično pribežališče na Vipoti,
kjer je bil odkrit depo z dvema kristogramoma, bronasto lamelo v obliki delfina, del lista
svečnika in nekaj manjših bronastih fragmentov. Kristograma (Slika 37: 2) sta bila glede na
primerjave datirana v čas okoli l. 400. Verjetno sta pripadala večji cerkveni zgradbi, ki jo v
skromni utrdbi na Vipoti ni moč pričakovati (Ciglenečki 1993b, 216). Veliko bolj verjetno je, da
sta bila vzeta iz cerkva na območju Celeje. Pribežališče na Vipoti pa verjetno ni služilo kot
stalno bivališče, ampak je bilo naseljeno le občasno (Pirkmajer, Ciglenečki 1987, 229). Poleg
Vipote je tekom 5. stoletja poseljenih vedno več višinskih naselbin na območju celejanskega
agra (Rifnik pri Šentjurju, Ajdovski gradec nad Vranjem, Gradec nad Praprotnim, Svete gore
nad Sotlo, …) (Ciglenečki 2017, 146). Da se je poleg prebivalstva umaknila tudi krščanska
skupnost, govorijo najdbe cerkva na večini višinskih naselbinah. O izobraženosti te skupnosti
priča najdba nagrobne plošče škofa Gaudencija v Preboldu. Plošča je bila vzidana v cerkev sv.
Pavla in njen originalni kontekst ni poznan (Slika 37: 3). Na plošči iz pohorskega marmorja je
ime škofa prikazano z začetnimi črkami osmih verzov (akrostih). Glede na podobne napise,
oblikovanje črk in način pisanja se napis datira v pozno 5. in prvo tretjino 6. stoletja (Bratož
2016, 186; Glaser 1997, 70; Visočnik 2017, 247). Najkasnejša omemba krščanske skupnosti je
podpis Andreja iz Celeje na sinodi v Rimu l. 680. Bratož (1996) je mnenja, da ne gre za titularno
omembo škofije nekje v Istri, ampak za dejansko omembo škofa, ki je živel in gentibus – v tem
primeru med Slovani. Škof se omenja približno 90 let po tem, ko naj bi v vzhodnoalpskem
prostoru že propadle zadnje škofije (Bratož 1996, 220). Kot smo že omenili, je na širšem
območju Celeje verjetno obstajalo več krščanskih skupnosti, ki so prebivale na višinskih
naselbinah med rekami Savinjo, Savo in Sotlo (Bratož 1996, 220-221, op. 76). Med njimi bi
lahko prebival že škof Johannes, ki se omenja v 6. stoletju, in tudi škof Andrej, če bi te skupnosti
47
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Kot je najdba fibule s pavom, datirane v 6. stoletje (Knific, Sagadin 1991, 77).
Za najbolj celovit pregled območja v pozni antiki– Polis Norikon (Ciglenečki 1992).
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še obstajale v 7. stoletju. Zaradi pomanjkanja arheoloških dokazov o poselitvi v tem času, je
manj verjetno, da bi oba škofa še delovala iz območja antične Celeje.
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12 Datacija grobišča Celeiapark
Datacija grobišča Celeiapark je problematična zaradi pomanjkanja pomenljivih relativnih
odnosov med grobovi in dobro časovno določljivih pridatkov. Dodatno oviro predstavlja le
delna raziskanost grobišča, katerega večji del je bil poškodovan pri gradnji objekta Celeiapark
(Slika 33: šrafirano vijolično). Sledil bo torej poizkus datiranja grobišča, ki bo temeljil na
poznanih relativnih odnosih, radiokarbonskih datumih, pridatkih in načinu pokopavanja.
Velika večina grobov iz izkopnega polja 3 in sonde 4 je ležala v peščeno-ilovnati plasti
011/2002. Gre za nanos reke Voglajne, ki je dlje časa prekrival teraso ob njenem desnem bregu
in tvoril hodno površino v katero so bili narejeni grobovi. Grobne jame nekaterih grobov so
posegle še v spodnjo plast, prodnat nanos reke Savinje 014/2002. Grobovi na območju sonde
5 pa so bili izključno vkopani v prodnato plast 014/2002. Na žalost pa stratigrafija v tej sondi
ni jasna in ne vemo, če je bila tukaj prisotna tudi plast 011/2002, ki bi nato prekrivala grobove.
Stratigrafija nam pri dataciji tako ne more biti v pomoč.
Bolje lahko relativno datiramo grobove glede na njihove odnose. Predvsem v sondi 4 so bili
odkriti mlajši grobovi, ki so s svojo grobno jamo posegli v starejše grobove (22 in 31/2002 ter
23 in 24/2002). Starejša grobova sta bila v teh dveh primerih usmerjena S-J, mlajša pa Z-V. V
primeru kasnejših grobov 20-21/2002 na južnem delu izkopnega polja 3 sta skeleta ležala eden
nad drugim. Oba sta ležala v smeri Z-V. Smer pokopavanja v smeri S-J in obratno je bila
prevladujoča na grobiščih ob vzhodnem obzidju Celeje (Slika 33: temno zelena). Mogoče se je
ohranila tudi pri najstarejših grobovih na lokaciji Celeiapark. Med te bi sodili grobovi 10, 12,
22 in 24/2002. V primeru groba 24/2002 lahko to potrdi tudi njegova radiokarbonska datacija,
ki ga postavlja v starejši čas od drugih dveh datiranih grobov (glej poglavje Radiokarbonske
datacije grobov). Mlajši bi tako bili grobovi z orientacijo Z-V. Ta smer pokopavanja je novost
na grobiščih vzhodne celejanske nekropole in se na grobiščih ob obzidju pojavi samo enkrat
(grob 6036). Lahko bi se uveljavila v mlajši fazi pokopavanja na tem prostoru. V poglavju
Interpretacija bom predvideval, da bi ta smer pokopavanja lahko bila povezana z izgradnjo
bližnje poznoantične bazilike. Grobovi se na tem delu predmestja ne bi več usmerili glede na
potek obzidja, kot je bilo značilno za grobove ob njem, ampak na novo dominanto
arhitektonsko točko v prostoru; cerkev. Če bi to držalo, potem so grobove z usmeritvijo Z-V
postavili šele v času po izgradnji bazilike, torej po l. 400.
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Da so bili grobovi v osi S-J starejši od grobov v osi Z-V potrjujejo tudi radiokarbonski datumi.
Grob 24 je orientiran S-J in datiran v čas od sredine 3. do konca 4. stoletja. Mlajša sta grobova
16/2002 in 7/2002. Prvi je bil orientiran Z-V, medtem ko pri drugem orientacija ni jasna. Oba
glede na največjo verjetnost sodita v čas od konca 4. do sredine 5. stoletja. Med pridatki je pri
dataciji v pomoč le uhan s kocko iz groba 16/2002, ki ga lahko glede na obliko in velikost
datiramo v konec 4. in v 5. stoletje. Radiokarbonski datum groba 16/2002 in datacija pridatka
se tako zelo dobro pokrivata. Radiokarbonske meritve kosti so bile narejene le na majhnem
vzorcu, ki zajema samo tri grobove in zato ne more biti reprezentativen za celotno grobišče.
Ker pa nimamo drugih konkretnih kronološko občutljivih arheoloških podatkov, bodo
radiokarbonski datumi naša najboljša opora za datiranje grobišča.
Najstarejši grobovi na grobišču Celeiapark so bili pokopani z usmeritvijo v osi S-J, brez
pridatkov ter verjetno sodijo v čas od sredine 3. do konca 4. stoletja. K njim lahko zagotovo
prištejemo le grob 24/2002. V to skupino pa bi lahko spadal še grob 22/2002, ki leži v bližini
groba 24/2002 in je tudi enako usmerjen (Slika 18). Glede na usmeritev JZ-SV v to fazo spadajo
tudi grobovi 10, 12/2002 in 13/2002. Zadnji je sicer usmerjen V-Z, vendar je glede na svojo
lego tesno povezan z grobom 12/2002 (Tabla 11). Usmeritev v osi S-J pri nekaterih grobovi iz
Sektorja 3 – Križišče vzhod (Slika 20), ki bi lahko spadali pod grobišče Celeiapark, namiguje, da
so tudi ti grobovi spadali v starejšo fazo pokopavanja (grobovi 3000, 3002, 3003, 3004 in 3005).
V mlajšo skupino grobov verjetno sodijo grobovi z orientacijo Z-V, ki so datirani od konca 4. do
sredine 5. stoletja. Poleg grobov 7 in 16/2002 lahko v to skupino sodi še večina grobov v
izkopnem polju 3, Z-V orientirani grobovi v sondi 4 in vsi grobovi v sondi 5. Ravno pri zadnjih
grobovih situacija ni najbolj jasna, saj nimamo niti o enem grobu kakršnih koli indicev za
datiranje. Prav tako ne ležijo v plasti kot večina grobov iz grobišča (011/2002), ampak v plasti,
ki je stratigrafsko starejša (014/2002). V mlajšo fazo jih tako uvrščamo samo zaradi njihove
orientacije. Grobova 3007 in 3008, ki sta ležala v bližini sonde 5 in bila orientirana Z-V oz. V-Z
bi prav tako lahko sodila v mlajšo fazo.
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Starejša faza grobišča Celeiapark (druga Mlajša faza grobišča Celeiapark (konec 4. in
polovica 3. in 4. stoletje)
-

Grobovi 10, 12 in 13/2002 iz

5. stoletje)
-

Grobovi, 5, 6, 7, 8, 9 , 11, 14, 15, 16,

izkopnega polja 3

17, 18, 19, 20, 21 in 32/2002 iz

-

Grobova 22 in 24/2002 iz sonde 4

izkopnega polja 3

-

Grobovi 3000, 3002, 3003, 3004 in

-

3005 iz Sektorja 3 - Križišče

Grobovi 1, 2, 3, 4, 23 in 31/2002 iz
sonde 4

-

Grobovi 25, 26, 27, 28, 29 in 30/2002
iz sonde 5

-

Grobova 3007 in 3008 iz Sektorja 3 Križišče

Slika 38. Razdelitev grobov v dve fazi. Okrepljeno so označeni grobovi, katerih datacija ni jasna.

O nadaljnji uporabi grobišča oz. njegovega prostora v drugi polovici 5. stoletja govori najdba
steklene jagode v bližini grobov 20-21/2002. Kontekst njene najdbe je preveč nejasen, da bi
lahko govorili o grobnem pridatku, zato nam pri kronologiji grobov ne more biti v pomoč.
Za datiranje grobišča je lahko pomenljivo tudi generalno pomanjkanje pridatkov. Število
grobov brez pridatkov se načeloma poveča proti koncu 4. stoletja (glej poglavje Tipologija
grobišča Celeiapark). Njihovo število se nato zmanjša šele na grobiščih 6. stoletja, vendar je
takih grobov še vedno razmeroma veliko. V vmesno obdobje pa bi lahko sodila večina grobov
na grobišču Celeiapark. To je bilo mogoče potrditi tudi s primerjavo drugih značilnosti načina
pokopavanja na poznoantičnih grobiščih. Grobišče Celeiapark nima ne vseh značilnosti grobišč
4. ne tistih iz 6. stoletja, ampak najbolje sodi v prehodni čas med njima. Grobišče moramo tudi
razumeti v kontekstu vzhodne celejanske nekropole. Med grobišči ob obzidju in Celeiaparkom
je mogoče zaslediti veliko podobnosti.49 Vzrok za premik pokopališkega prostora izpod obzidja
na območje terase reke Voglajne lahko iščemo v prostorski stiski, ki jo je povzročila izgradnja
obrambnega jarka. Med obzidjem in jarkom je bil tako zelo omejen prostor, ki so ga glede na
gostoto grobov poskušali čim bolj zapolniti (Slika 33: temno zeleno). Ko je prostora začelo
primanjkovati, pa so pokopališki prostor prestavili na drugo stran jarka – na lokacijo grobišča
Celeiapark. Glede na to, da so nekateri grobovi na lokaciji grobišča Celeiapark lahko že nastali
49

Grobovi ob obzidju imajo redko pridatke in še ti po navadi niso bogati. Večinoma so tudi brez grobnih
konstrukcij.
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zelo zgodaj (druga polovica 3. stol.), pa bi bila uporaba tega prostora za pokopavanje tudi
sočasna z grobišči ob obzidju. To bi tudi potrjevala usmerjenost grobov v osi S-J, ki je bila
značilna za grobišča ob obzidju. Za boljše razumevanje prostora in kronologijo grobišč bo
potrebno počakati na celovito objavo izkopavanj IV. etape Mariborske ceste.
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13 Interpretacija
Grobišče Celeiapark se po svojih značilnostih večinoma ujema z načini pokopavanja na
poznoantičnih grobiščih. Vsem grobovom na lokaciji Celeiapark so bile narejene enostavne
grobne jame. Na njem pa ni bilo mogoče opaziti grobnih oblog iz kamenja, grobnih konstrukcij
iz tegul ali kamenja, sarkofagov ali krst. Prav tako nad grobovi ni bilo znakov uporabe
nagrobnikov. Sklepamo lahko, da grobne konstrukcije niso bile del tradicije načina
pokopavanja na tem grobišču. Razlogov je lahko več. Pogosto so bile v grobovih narejene
enostavne grobne obloge iz kamenja, samo zato, ker je bil grobna jama vkopana v zelo
prodnato ali kamnito plast. V primeru grobov iz lokacije Celeiapark pa so bili grobovi narejeni
v peščeno ilovico z malo prodniki. Pri izkopu grobne jame enostavno ni bilo potrebno
oblikovati prostora za pokojnika, kot je bilo to potrebno v primeru prodnate zemlje. Drugi
razlogi so lahko ekonomskega vidika. Izgradnja sarkofaga ali grobne konstrukcije ni ne
enostavna ne poceni. Pokopani na grobišču Celeiapark najverjetneje niso imeli dovolj
premoženja, da bi si lahko privoščili takšen način pokopa. Glede na lego nekaterih skeletov,
dobimo občutek, da so bili grobovi narejeni kmalu po njihovi smrti. Legi telesa ni bilo
posvečeno veliko pozornosti (glej poglavje Skeleti v skrčeni legi). Tretja možnost je lahko
povezana z identiteto pokopanih. Vemo, da so ob koncu 4. in na začetku 5. stoletja
zgodnjekrščanski pisci pisali proti gradnji prestižnih grobov (glej poglavje Grobovi brez
pridatkov). Lahko pa so tudi delovali vsi trije dejavniki hkrati.
Pokojniki so bili ob pokopu večinoma položeni na hrbet z rokami ob telesu. Različne pozicije
rok bi načeloma lahko imele različne pomene. Ker pa med njimi in spolom, starostjo ter
lokacijo groba ni nobene povezave, lahko različne položaje rok pripišemo dejavnikom, kot so
oblačila pokojnega, vplivi svojcev oz. skupnosti ter post-depozicijski procesi. O oblekah
pokojnikov nimamo nobenega podatka, saj se ni ohranil noben košček tkanine. Zaradi
pomankanja števila drugih delov noše, lahko predvidevamo, da so bili pokojniki oblečeni v
enostavna oblačila ali oviti oz. pokriti s prtom. Ovitje mrliča v prt bi lahko povzročilo različno
lego rok. Prav tako bi lahko nanjo vplivala razgradnja telesa v zemlji in razni post-dispozicijski
procesi. Izključiti tudi ni mogoče delovanje rastlin in živali, ki bi po opustitvi grobišča naselile
prostor ob reki. Za lego rok na trebuhu ali na prsih je najbolj obetavna interpretacija polaganja
dlani v gesto molitve. To bi bilo karakteristično le, če bi vedeli, da so bili pokopani tudi kristjani.
Za to pa nimamo direktnih dokazov. V primeru lege v skrčenem položaju lahko predvidevamo,
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da gre za pokope v času rigor mortis, torej kmalu po smrti. Podobne značilnosti ima tudi skupni
grob 26/2002, katerega pokojniki so bili vsi podvrženi težkim življenjskim razmeram. Pokop
enega izmed njih na trebuhu pa mogoče namiguje na kaznovanje post mortem. V primeru
drugih skupnih grobov so vzroki manj jasni. Lahko bi šlo za pokope družinskih članov, ki so
umrli v zelo kratkem času eden za drugim. To bi bilo možno v primeru groba 16/2002 v katerem
so bili pokopani posamezniki, ki bi lahko bili v sorodu (glej poglavje Antropološke raziskave
okostij). Tudi v nekaterih drugih skupnih grobovih so bili pokojniki pokopani v legi, ki namiguje
sorodstveno povezavo. V grobu 17/2002 so bili pokojniki obrnjeni eden proti drugemu z
stikajočimi se rokami. Vzroke za skupne grobove bi tudi lahko iskali v epidemijah. Posledice
teh pri antropološki analizi skeletov niso bile opažene. Kar pa ne izključuje bolezni, ki ne bi
pustile sledi na kosteh pokojnikov. O nekem travmatičnem dogodku bi lahko sklepali tudi glede
na lego grobov 15-17/2002 v vrsti (Slika 16). Dajejo namreč občutek, da so bili narejeni v
kratkem časovnem razmiku, za večje število oseb. Mogoče lahko v nekaterih skupnih grobovih
vidimo pokop družinskih članov, ki so umrli v kratkem časovnem razmiku za isto boleznijo.
Travmatičen dogodek bi lahko bil vzrok za grob lobanj 32/2002, ki večinoma pripadajo
odraslim moškim. V grobu je bilo malo dolgih kosti, med lobanjami pa ni vretenc.50 Grobna
jama z lobanjami je bila verjetno narejena naenkrat in ni mogla služiti kot grobnica. Ugotovil
sem, da je imela lobanja določeno pietetno vrednost in so jih v posegu v starejše grobove
poskušali ohraniti. To potrjujejo tudi številni poznoantični grobovi samo z lobanjami51 ali
kasnejši grobovi na grobišču Celeiapark, pri katerih so lobanjo starejšega skeleta znova
zakopali.52 Pri antropološki analizi lobanj v grobu 32/2002 ni bil prepoznan vzrok njihove smrti.
Glede na primerjave s podobnimi množičnimi grobovi v pozni antiki, pa bi lahko v primeru
groba 32/2002 šlo za zakop žrtev nasilja. Pokojniki bi bili kmalu po smrti obglavljeni in zakopani
v skupen grob. Če je bila dekapitacija tudi vzrok za njihovo smrt, bi ob lobanjah pričakovali še
nekaj vretenc. Na njih bi bilo mogoče tudi zaslediti sledi obglavljenja. Nekaj lobanj je imelo
tudi pripadajočo spodnjo čeljust, ki bi pri daljši izpostavljenosti trupel že odpadla. Zato je
verjetno, da so bili pokojniki pokopani kmalu po njihovi smrti. Lahko, da so bila njihova telesa
v zelo slabem stanju, poškodovana ali izgubljena. Zaradi pietetnih vzrokov so se zato odločili
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Ob eni lobanji je bilo mogoče ohranjeno prvo vretence (ustni vir: J. Krajšek, 22.9.2018).
Primer takih grobov najdemo na grobišču Ptuj-Zgornji Breg (Mikl-Curk 1966). Dober primer je tudi grobnica iz
cerkve sv. Jurija v Piranu, kjer so hranili samo lobanje.
52
Primer je grob 23/2002, kjer so pri vkopu lobanjo groba 24/2002 položili v njegovo naročje (Slika 13).
51
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pokopati samo glave. Nekatere dolge kosti v grobu pa bi lahko predstavljale priložene dele
teles.
Druga možnost za zakop tolikšnega števila lobanj bi lahko bilo nenamerno odkritje večjega
števila grobov. Pri gradbenih delih bi uporabniki grobišča naleteli in poškodovali grobove. Iz
pietetnih razlogov bi pokojnike iz teh grobov nato znova zakopali na svojem grobišču. Pri tem
bi zakopali samo lobanje in spodnje čeljusti. Če so bili grobovi v pozni antiki poškodovani, je
bilo to večinoma zaradi ropanj (glej poglavje Sekundarni posegi v grobove). Skozi celoten čas
obstoja mest se je namreč še ohranjalo vedenje o pokopaliških prostorih zunaj mesta. Ker je
za pozno antiko značilno predvsem krčenje in ne širjenje mest, je zelo malo verjetno, da bi
lahko potekala kakršna koli gradbena dejanja, ki bi poškodovala toliko grobov zunaj mesta. V
ta kontekst bi edino lahko spadala gradnja obrambnega jarka zahodno od grobišča. Ta je
ločeval grobišča ob obzidju od grobišča Celeiapark. Obstaja možnost, da so pri kopanju tega
jarka naleteli na grobove, za kar pa ni arheoloških dokazov.
Grob 32/2002 tako kot večina ostalih grobov leži v peščeno ilovnati plasti 011/2002 in spada
v isti čas uporabe grobišča. Pomanjkanje kakršnih koli najdb onemogoča natančnejše
datiranje. Dogodek povezan z njegovim nastankom je tako moral biti sočasen uporabi
grobišča. Če je šlo za žrtve nasilja, bi na lobanjah lahko pričakovali kakšen znak umora ali
poškodbe z ostrim predmetom. To seveda ni nujno, saj bi lahko pokojnike umorili tudi na kak
drug način, glava pa bi ostala nepoškodovana. V pisnih virih nimamo omemb napadov ali
obleganj antične Celeje, v katerih bi lahko pričakovali žrtve nasilja. Vendar se mi zdi glede na
zgoraj naštete možnosti še vedno najbolj verjetno, da gre za žrtve enkratnega nasilnega
dogodka. V primeru drugih skupnih grobov je bolj verjetno, da gre za sočasen pokop družinskih
članov ali žrtev bolezni. Kljub pomanjkanju antropoloških sledov na kosteh, pa tudi v njihovem
primeru ne moremo izključiti nasilne smrti.
Živalski grob konja na grobišču Celeiapark predstavlja izjemo v poznoantičnem prostoru
Slovenije, saj se nahaja daleč od limesa in skupnosti, pri katerih je bil to običaj. Telo konja ni
bilo ohranjeno v celoti, saj so manjkale zadnje okončine. Verjetno ne gre za žrtev gostije, saj
Rimljani niso imeli navade jesti konjskega mesa (Lauwerier, Hessing 1992). Če bi bil konj
povezan z bližnjimi grobovi 10, 12 in 13/2002, bi lahko glede na njihovo izstopajočo orientacijo
(JZ-SV) videli skupino prišlekov izven rimskega limesa. Takšna smer pokopa je namreč najbolj
značilna za Sarmate, ki so živeli v Veliki Madžarski nižini in v Banatu (Grumeza 2014, 48; Garam,
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Vaday 1990, 199; Parducz 1971, 273). Zaradi pomanjkanja direktnega odnosa z grobovi je
veliko bolj verjetno deponiranje trupla, kot pa namerni pokop jezdnega konja. Truplo brez
zadnjih okončin bi bilo odvrženo na rob grobišča, verjetno v bližino obrambnega jarka.
Medtem, ko so se grobovi ob obzidju orientirali glede na J-S potekajoče obzidje, jarek in pot,
so bili grobovi na lokaciji Celeiapark večinoma orientirani Z-V. Pokopališki prostor pred
obzidjem in tisti na rečni terasi Voglajne očitno nista imela istih pravil glede usmeritve grobov.
Poleg nove smeri pokopavanja je med določenimi grobovi mogoče prepoznati razporeditev v
vrste.53 Med grobovi je bilo dovolj praznega prostora in le poredko je prišlo do kasnejših
vkopov v starejše grobove. Kljub temu, da grobišče ni bilo raziskano v celoti, lahko glede na
poznan vzorec sklepamo o vsaj minimalni organiziranosti pokopavanja. Ta je narekovala
usmeritvi pokopavanja v smeri Z-V in ureditev v vrste. Smer pokopavanja Z-V se v pozni antiki
pogosto povezuje z grobovi kristjanov. Glede na to, da imamo na slovenskem poznoantičnem
prostoru očitne krščanske grobove, ki so tudi orientirani drugače, sklepam, da religija ni mogla
biti edini dejavnik (Ratej 2018). Z gotovostjo ne moremo trditi, vendar je zelo verjetno, da so
kristjani prevzeli pokop v smeri Z-V, ampak niso bili vsi pokopani v tej smeri, tudi kristjani.54
Lahko, da so se grobovi na lokaciji Celeiapark namesto na bližnje obzidje, orientirali na nekaj
drugega. Takoj za mestnim obzidjem, le nekaj deset metrov stran od grobišča (Slika 33: svetlo
modra) je po l. 400 nastala krščanska bazilika z usmeritvijo Z-V (oltar na vzhodu). V okvirno ta
čas sta zagotovo datirana vsaj dva grobova na grobišču Celeiapark (7 in 16/2002, glej poglavje
Radiokarbonske datacije grobov). Zato lahko sklepam, da so nekateri grobovi nastali v času,
ko je bila bazilika že zgrajena. Orientiranje grobov glede na usmeritev cerkve ne bi bilo nič
posebnega, saj je to značilno za ves čas pokopavanja v bližini cerkva.55 Grobišče Celeiapark je
vseeno precej oddaljeno od bazilike in med njima ni direktne povezave, zato ne gre za
grobišče, ki je nastalo ob cerkvi. Cerkev je prav tako veliko mlajša od začetkov pokopavanja na
vzhodni celejanski nekropoli.56 Mogoče pa je bila izbira njene lokacije povezana prav z grobišči
ob vzhodnem obzidju Celeje, kjer bi pokopavali prvi kristjani iz mesta. Zanimiva je tudi
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Najbolj očitna je vrsta grobov 15-18/2002 (Slika 16).
Da je krščanstvo prevzelo tradicijo pokopavanja v tej usmeritvi, kažejo grobišča iz 6. stoletja, ko naj bi bila
krščanska vera že prevladujoča vera pokopanih.
55
Ob poznoantičnih cerkvah so bili grobovi usmerjeni enako kot cerkev ali ravno v obratni smeri (Ratej 2018).
Prav tako je bilo število grobov zelo majhno in ne moremo govorit o velikih grobiščih ob cerkvah. V zgodnjem
srednjem veku pa so se grobovi ob cerkvah načeloma orientirali v isti smeri (Ratej 2015, 90).
56
Najstarejši grobovi naj bi bili datirani v 2. stoletje (Novšak 2007, 29).
54
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povezava z legendo o sv. Maksimilijanu. Po obsodbi so mučenca obglavili zunaj obzidja, kjer
so ga nato na skrivaj pokopali kristjani. To naj bi se zgodilo na prehodu iz 3. v 4. stoletje. Na
mestu njegovega obglavljena so v srednjem veku nato postavili cerkev sv. Maksimilijana. Ta
pa stoji približno 200 metrov stran od grobišč vzhodne nekropole (Slika 33: temno vijolična).
Mogoče gre zgolj za naključno izbiro lokacije, saj ni dokazov, da se je izročilo o mučencu
ohranilo na Celjskem, ampak je verjetno oživelo z zapisom legende v 13. stoletju (glej poglavje
Poznoantična in zgodnjekrščanska Celeia). Na žalost vemo zelo malo o zgodnjekrščanski
skupnosti v Celeji od 4. do 6. stoletja. Ohranile so se namreč le omembe škofov. O samem
delovanju krščanske skupnosti pa nimamo nobenih pisnih virov.
Nekaj nam lahko o sestavi zgodnjekrščanske skupnosti povedo donatorski napisi iz bazilike.
Gre za ljudi, ki so prispevali največ denarja za izgradnjo mozaika. Pri financiranju polaganja
mozaikov so poleg premožnejših prebivalcev sodelovali tudi najnižji sloji. Na donatorskih
napisih se omenjajo štirje sužnji, ki so navedeni skupaj s svojimi lastniki. To pomeni, da je
morala biti krščanska vera v Celeji razširjena tudi med revnejšimi sloji prebivalstva. Mogoče
lahko v tej luči vidimo tudi grobišče na lokaciji Celeiapark. Majhno število grobov s pridatki,
enostavne grobne jame in antropološka opažanja na skeletih kažejo na pokopališki prostor
revnejšega prebivalstva. Nekatere značilnosti, kot so grobovi brez pridatkov, skupni grobovi,
organizacija grobišča, pokop v smeri Z-V in lega rok, pa povezujejo grobišče z značilnosti
krščanskega pokopa v pozni antiki (Cooke 1999, 250). Na grobišču Celeiapark so verjetno
pokopavali pripadniki najnižjega sloja v Celeji, med katerimi bi lahko nekateri že prevzeli
krščansko vero.
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14 Povzetek
Grobišče Celeiapark je bilo verjetno v uporabi med drugo polovico 3. in sredino 5. stoletja.
Glede na radiokarbonske datume, pridatke in načine pokopavanja lahko grobišče razdelimo v
dve fazi. V starejši je prevladoval enak način pokopa kot na drugih grobiščih vzhodne
celejanske nekropole. Grobovi so bili orientirani v osi S-J in večinoma brez pridatkov.
Orientacija grobov je bila verjetno povezana z usmeritvijo mestnega obzidja. Prvo fazo lahko
datiramo od sredine 3. do konca 4. stoletja. Med prvo in drugo fazo nato pride do preloma in
prevladovati začne usmeritev v osi Z-V. Vzrok za to smer pokopavanja bi lahko bila orientacija
glede na v bližini zgrajeno zgodnjekrščansko baziliko. Grobovi druge faze verjetno sodijo v
konec 4. in prvo polovico 5. stoletja. Med njih lahko uvrstimo večino grobov v izkopnem polju
3 in v sondi 4. Za grobove v sondi 5 ne moremo biti gotovi, saj so bili vsi brez pridatkov in
noben ni bil radiokarbonsko datiran.
Grobišče Celeiapark izstopa po velikem število skupnih grobov, nenavadni legi skeletov in
enem grobu lobanj. Skupni grobovi ter grob lobanj bi lahko bili posledica travmatičnih
dogodkov. V primeru skupnih grobov bi lahko šlo za pokope družinskih članov, ki so umrli
hrkati ali v kratkem časovnem razmaku. Razloge je verjetno potrebno iskati v boleznih. V
primeru groba z lobanjami gre veliko verjetneje za žrtve nasilnega dejanja. Ko je do tega prišlo,
so pokopali le glave, saj so te imele največjo pietetno vrednost. V skrčeni legi določenih
skeletov lahko vidimo pokope kmalu po smrti pokojnikov. Njihova trupla so bila v stanju rigor
mortisa in so bila pokopana brez posebnih obredov. Nekateri grobovi celo dajejo videz, da so
trupla enostavno zmetali v grobno jamo. O splošni revščini in težkem življenju pokopanih priča
tudi veliko število grobov brez pridatkov, antropološka opažanja na določenih skeletih in
pomanjkanje grobnih konstrukcij. Nič od zgoraj naštetega pa ne izključuje možnost, da gre za
pokope zgodnjih kristjanov. V veliko značilnostih se grobovi iz grobišča Celeiapark celo ujemajo
z značilnostmi krščanskega pokopa v pozni antiki. Bližina zgodnjekrščanske bazilike in enaka
usmeritev grobov prav tako namigujeta, da bi lahko v primeru grobišča Celeiapark šlo za
večinsko krščansko grobišče. Na njem bi lahko pokopavali kristjani iz nižjih slojev prebivalstva
antične Celeje.
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16 Katalog grobov
Katalog grobov vključuje grobove odkrite l. 1992 pri sondiranju ob Aškerčevi ulici in pri
izkopavanjih l. 2002 na lokaciji Celeiapark. Seznam grobov bo tako narejen kronološko; glede
na čas njihovega odkritja. Za lažjo preglednost bo poimenovanje imelo obliko št. groba/letnica
izkopavanj (npr. Grob 20/2002). Ta oblika se bo uporabljala pri vsaki omembi groba. Kataloška
označba bo še vključevala št. SE, lokacijo, ohranjenost, spol, starost in lego skeleta, podatke o
grobni jami in o najdbah.
Grob 200/1992
(Sonda PMC 1992 - kv. G). Ohranjena lobanja, del medenice in okončin. Grobna jama vkopana
v 005/1992 (=011/2002). Brez pridatkov.
Grob 201/1992
(Sonda PMC 1992 - kv. G). Ohranjena lobanja in deli okončin. Grobna jama vkopana v 005/1992
(=011/2002). Ležal je 30 cm stran od 200/1992. Brez pridatkov.
Grob 202/1992
(Sonda PMC 1992 - kv. G/4). Ohranjena lobanja. Grobna jama vkopana v 005/1992
(=011/2002). V lobanji je bil ohranjen košček železa.
Grob 203/1992
(Sonda PMC 1992 - kv. G/4). Ohranjena spodnja čeljust človeške lobanje. Grobna jama
vkopana v 005/1992 (=011/2002). Brez pridatkov.
Grob 204/1992
(Sonda PMC 1992 - kv. F/2). Ohranjena lobanja in del skeleta. Grobna jama vkopana v
005/1992 (=011/2002). Del skeleta leži izven sonde. Verjetno gre za isti grob kot 19/2002. Brez
pridatkov.
Grob 1/2002
(SE 059/ Sonda 4 - kv. C3). Skelet drobne ženske ali otroka. Nedoločena starost in višina. Skelet
poškodovan zaradi strojnega izkopa. Brez pridatkov.
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Grob 2/2002 (Tabla 1)
(SE 060/ Sonda 4 - kv. C4). Moški skelet. Starost nad 25 let. Višina 172 cm. Smer pokopa SZ-JV.
Iztegnjena lega na hrbtu. Grobna jama vkopana v peščeno ilovico (SE 011/2002). Glava in trup
uničena zaradi strojenega izkopa. Brez pridatkov.
Grob 3/2002 (Tabla 2)
(SE 061/ Sonda 4 - kv. C4). Moški skelet. Starost nad 25 let. Višina cca. 169-172 cm. Smer
pokopa SZ-JV. Iztegnjena lega na hrtu, leva roka počiva na medenici, desna ob telesu. Grobna
jama vkopana v peščeno ilovico (SE 011/2002). Pridatek:
1. Bronast žebljiček (Tabla 2: 1). Dolg je 2,1 cm. Glavica žebljička je ploščata. V spodnjem
delu je žebljiček ploščato razširjen in se ne konča v konici. Najden je bil ob stopalih
skeleta.
Grob 4/2002 (Tabla 3)
(SE 062/ Sonda 4 - kv. C4). Moški? skelet. Starost med 25-40 let. Višina cca. 165 cm. Smer
pokopa Z-V. Iztegnjena lega na hrtu, desna roka počiva na medenici, leva ob telesu. Grobna
jama vkopana v peščeno ilovico (SE 011/2002). Brez pridatkov.
Grob 5/2002 (Tabla 4)
(SE 064/ Sonda 3B - kv. K3). Ženski skelet. Nedoločena starost. Višina 154-155 cm. Smer
pokopa Z-V. Iztegnjena lega na hrbtu, desna roka na trebuhu – pokrčena v komolcu, leva roka
ob telesu. Grobna jama vkopana v peščeno ilovico (SE 011/2002) in skelet deloma leži na
prodnatem nanosu (SE 014/2002). Brez pridatkov.
Grob 6/2002 (Tabla 5)
(SE 067/ kv. K5). Dvojni pokop v eni grobni jami. Skeleta ležita drug ob drugem. Grobna jama
vkopana v peščeno ilovico (SE 011/2002).
6A/2002 (SE 067A/ kv. K5). Ženski skelet. Starost pod 40 let. Višina nedoločena. Smer
pokopa Z-V. Iztegnjena lega na hrbtu, desna roka je iztegnjena, leva v naročju in
pokrčena v komolcu. Desna noga pokrčena pod iztegnjeno levo nogo. Brez pridatkov.
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6B/2002 (SE 067B/ kv. K5). Nedoločen skelet. Nedoločena starost in višina. Smer
pokopa Z-V. Iztegnjena lega na hrbtu z glavo obrnjeno na desno stran, pogled proti
skeletu 6A. Roki sklenjeni na prsih, nogi iztegnjeni. Brez pridatkov.
Grob 7/2002 (Tabla 6)
(SE 068/ kv. K5). Dvojni pokop v eni grobni jami. Skeleta sta ležala z nasprotno usmeritvijo drug
ob drugem. Oba sta zelo slabo ohranjena. Grobna jama vkopana v peščeno ilovico (SE
011/2002).
7A/2002 (SE 068 A/ kv. K5). Moški skelet. Nedoločena starost. Višina 166 cm. Smer
pokopa neprepoznavna, verjetno JV-SZ. Lega na hrbtu. Slabo ohranjen skelet. V polnilu
grobne jame najden phalanx primum dex. odraslega konja (Equus cavallus, L.). Pridatki:
1. Trije bronasti okovi. Prvi okov (Tabla 6: 1) je dolg 4,7 cm in širok 3,4 cm. Druga dva
okova (Tabla 6: 2 in 3) sta dolga 3,3 in 3,8 cm. Vsi trije naj bi bili najdeni skupaj ob
nogah skeleta 7A/2002.
7B/2002 (SE 068 B/ kv. K5). Nedoločen spol, starost in višina. Smer pokopa
neprepoznavna. Verjetno lega na hrbtu. Slabo ohranjen skelet. V polnilu grobne jame
najden fragment molarja mladega jelena (Cervus elaphus, L.). Brez pridatkov.
Grob 8/2002 (Tabla 7)
(SE 069/ kv. K4, L4). Moški skelet. Starost nad 40 let. Višina 163 cm. Smer pokopa JZ-SV.
Iztegnjena lega na hrbtu z rokami pokrčenimi v komolcih in položenimi na prsi. Obe nogi rahlo
pokrčeni v kolenih. Grobna jama vkopana v peščeno ilovico (SE 011/2002). V polnilu grobne
jame najdena os carpi accesorium prednje noge in fragment vretenca konja (Equus cavallus,
L.). Brez pridatkov.
Grob 9/2002 (Tabla 8)
(SE 070/ kv. L4). Moški skelet. Starost med 25-30 let. Višina 172 cm. Smer pokopa V-Z.
Iztegnjena lega na hrtu. Grobna jama vkopana v peščeno ilovico (SE 011/2002). Brez pridatkov.
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Grob 10/2002 (Tabla 9)
(SE 071/ kv. M4). Ženski? skelet. Starost med 18-25 let. Višina 155 cm. Smer pokopa JZ-SV.
Iztegnjena lega na hrbtu, leva roka rahlo upognjena in položena na medenico, desna ob telesu.
Grobna jama vkopana v peščeno ilovico (SE 011/2002) in skelet deloma leži na prodnatem
nanosu (SE 014/2002). Brez pridatkov.
Grob 11/2002 (Tabla 10)
(SE 072/ kv. L4). Ženski skelet. Starost nad 60 let. Višina 145 cm. Smer pokopa Z-V. Iztegnjena
lega na hrbtu. Slabo ohranjen skelet. Grobna jama vkopana v peščeno ilovico (SE 011/2002) in
skelet deloma leži na prodnatem nanosu (SE 014/2002). Brez pridatkov.
Grob 12/2002 (Tabla 11)
(SE 073/ kv M3). Moški skelet. Starost nad 40 let, verjetno 50 let. Višina 165 cm. Smer pokopa
JZ-SV. Skrčena lega na levem boku, roki pred telesom, nogi so pokrčeni v kolenih. Glava na levi
ličnici. Grobna jama vkopana v peščeno ilovico (SE 011/2002) in skelet deloma leži na
prodnatem nanosu (SE 014/2002). Brez pridatkov.
Grob 13/2002 (Tabla 11)
(SE 074/ kv. M3). Otroški skelet. Starost 3-6 mesecev. Višina nedoločena. Smer pokopa V-Z.
Iztegnjena lega na hrtu. Skelet je slabo ohranjen. Grobna jama vkopana v peščeno ilovico (SE
011/2002). Brez pridatkov.
Grob 14/2002 (Tabla 12)
(SE 075/ kv. L4). Ženski? skelet. Starost med 25 in 40 let. Višina 150 cm. Smer pokopa Z-V.
Iztegnjena lega na hrbtu, desna roka na desni medenici, leva med medenicama. Grobna jama
vkopana v peščeno ilovico (SE 011/2002). Brez pridatkov.
Grob 15/2002 (Tabla 13)
(SE 076 / kv. L6). Dvojni pokop v eni grobni jami. Skeleta sta zelo slabo ohranjena. Grobna jama
vkopana v peščeno ilovico (SE 011/2002). V polnilu grobne jame najdeni fragment desne
scapule, fragment inciziva konja (Equus cavallus, L.) in distalni fragment humerusa svinje (Sus
scrofa sp.). Pridatek:
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1. Stožčasto oblikovan bronast predmet – zaključek nožnice (Tabla 13: 1). Dolg je
približno 5 cm, širok pa od 0,8 do 3,3 cm. Na sprednji strani je ohranjen okras. Lega
pridatka ob skeletu ni znana.
15A/2002 (SE 076 A/ kv. L6). Nedoločen skelet. Grob uničen ob strojnem izkopu. Smer
pokopa Z-V ali V-Z.
15B/2002 (SE 076 B/ kv. L6). Nedoločen skelet. Grob uničen ob strojnem izkopu. Smer
pokopa Z-V ali V-Z.
Grob 16/2002 (Tabla 14, 15)
(SE 077/ kv. K6). Pokop štirih skeletov v eni grobni jami. Skeleti so položeni drug pri drugem v
iztegnjenem položaju in z isto usmeritvijo. Skeleti so slabo ohranjeni. Grobna jama vkopana v
peščeno ilovico (SE 011/2002). V polnilu grobne jame najdeni fragment levega inciziva
mandibule odrasle moške divje svinje (Sus scrofa ferus, L.), trochlea humeri sin. metatarsus IV
sin. in fragment corpus mandibule divje svinje (Sus scrofa ferus, L.). Pridatek:
1. Bronast uhan s poliedrom (Tabla 14: 1). Obroč je ohranjen v fragmentih. Njegov
premer je približno 2,1 cm. Kocka je velika 0,3 x 0,4 cm. Na eni ploskvi je viden krožec
s piko. Lega pridatka ni znana. Lahko bi pripadal skeletu 16A/2002.
16A/2002 (SE 077 A/ kv. K6). Ženski skelet. Starost med 25 in 50 let. Višina 158 cm. Smer
pokopa Z-V. Iztegnjena lega na hrbtu, desna roka na trebuhu, leve ob boku.
16B/2002 (SE 077 B/ kv. K6). Moški skelet. Starost nad 20 let. Višina nedoločena. Smer
pokopa Z-V. Iztegnjena lega na trebuhu, roki in nogi iztegnjeni ob telesu.
16C/2002 (SE 077 C/ kv. K6). Moški skelet. Starost nad 20 let. Višina nedoločena. Smer
pokopa Z-V. Iztegnjena lega na hrbtu, lega rok nedoločena, nogi iztegnjeni ob telesu.
16D/2002 (SE 077 D/ kv. K6). Moški skelet. Starost nad 20 let. Višina nedoločena. Smer
pokopa Z-V. Iztegnjena lega na hrbtu, desna roka položena čez trebuh, leva v naročju. Nogi
iztegnjeni.
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Grob 17/2002 (Tabla 15, 16)
(SE 078/ kv. K6). Pokop treh skeletov v eni grobni jami. Grobna jama vkopana v peščeno ilovico
(SE 011/2002).
17A/2002 (SE 078 A/ kv. K6). Ženski skelet. Starost med 25 in 40 let. Višina med 147158 cm. Smer pokopa Z-V. Iztegnjena lega na hrbtu, desna prepognjena in položena na
desno ramo. Nogi iztegnjeni. Brez pridatkov.
17B/2002 (SE 078 B/ kv. K6). Otroški skelet. Starost 12 let. Višina nedoločena. Smer
pokopa Z-V. Iztegnjena lega na hrbtu. Slabo ohranjen skelet. Brez pridatkov.
17C/2002 (SE 078 C/ kv. K6). Ženski skelet. Starost nad 20 let (odrasla). Višina
nedoločena. Smer pokopa Z-V. Iztegnjena lega na hrbtu, desna roka prekrižana čez
trebuh. Slabo ohranjen skelet. Brez pridatkov.
Grob 18/2002 (Tabla 17)
(SE 079/ kv. J6). Nedoločen skelet. Zelo slabo ohranjen. Grobna jama vkopana v peščeno
ilovico (SE 011/2002). Brez pridatkov.
Grob 19/2002
(SE 081/ kv. J4). Nedoločen skelet. Smer pokopa Z-V?. Grobna jama vkopana v peščeno ilovico
(SE 011/2002). Uničen pri sondiranjih PMC 1992. Brez pridatkov.
Grob 20/2002 (Tabla 18)
(SE 082/ kv. I4). Nedoločen skelet. Smer pokopa Z-V?. Grobna jama vkopana v peščeno ilovico
(SE 011/2002). Ležal je nad skeletom iz groba 21/2002. Poškodovan pri sondiranjih PMC 1992.
Brez pridatkov.
Grob 21/2002 (Tabla 18)
(SE 083/ kv. I4). Nedoločen skelet. Smer pokopa Z-V. Grobna jama vkopana v peščeno ilovico
(SE 011/2002). Ležal je pod skeletom iz groba 20/2002. Poškodovan pri sondiranjih PMC 1992.
V polnilu grobne jame najdeni fragment rebra velikega prežvekovalca, sin. metatarus quartum
svinje (Sus scrofa sp.), fragmenti dolgih kosti goveda in fragment ramus mandibulae (Bos sp.).
Brez pridatkov.
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Grob 22/2002 (Tabla 19, 20)
(SE 086/ kv. C4). Moški skelet. Starost med 30-50 let. Višina 167 cm. Smer pokopa S-J.
Iztegnjena lega na hrbtu, roki pokrčeni in položeni na prsa, nogi iztegnjeni. Grobna jama
nedoločena. V grob 22 je bila deloma vkopana grobna jama 31/2002. V polnilu grobne jame
najdena molar odraslega jelena (Cervus elaphus, L.) in phalanx primum odraslega konja (Equus
cavallus, L.). Brez pridatkov.
Grob 23/2002 (Tabla 20, 21)
(SE 087/ kv. C5). Moški? skelet. Starost med 40 in 60 let. Višina nedoločena. Smer pokopa Z-V.
Iztegnjena lega na hrbtu, glava obrnjena na desno. Grobna jama vkopana v peščeno ilovico (SE
011/2002) in je deloma poškodovala pokop Grob 24/2002. Brez pridatkov.
Grob 24/2002 (Tabla 20, 21)
(SE 088/ kv. C5). Moški skelet. Starost nad 40 let. Višina 178 cm. Smer pokopa S-J. Iztegnjena
lega na hrbtu. Lobanja v sekundarni legi zaradi vkopa groba 23/2002. Grobna jama vkopana v
peščeno ilovico (SE 011/2002). V polnilu grobne jame najdena prsna vretenca in fragment
metacarpus tertius odraslega konja (Equus cavallus, L.). Brez pridatkov.
Grob 25/2002 (Tabla 22)
(SE 089/ kv. CC4). Otroški skelet. Starost 12-13 let. Višina nedoločena. Smer pokopa Z-V.
Iztegnjena lega na hrbtu z rahlim nagibom na desno. Glava leži na desni ličnici, leva roka je
skrčena in položena pod brado, desna ob telesu. Nogi iztegnjeni. Grobna jama nedoločena,
skelet leži na prodnatem nanosu (SE 014/2002). V profilu ob skeletu vidna lobanja še enega
skeleta (skupni grob?). Brez pridatkov.
Grob 26/2002 (Tabla 23)
(SE 090/ kv. CC4). Sočasen pokop treh skeletov v eni grobni jami. Grobna jama nedoločena,
skeleti ležijo na prodnatem nanosu (SE 014/2002).
26A/2002 (SE 090 A/ kv. CC4). Otroški skelet. Starost cca. 12 let (infans II.). Višina
nedoločena. Smer pokopa Z-V. Lega na trebuhu, glava na levi ličnici, desna roka
skrčena. Nogi iztegnjeni. Brez pridatkov.
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26B/2002 (SE 090 B/ kv. CC4). Moški? skelet. Starost nedoločena. Višina cca. 162 cm.
Smer pokopa Z-V. Skrčena lega na boku, glava na desni ličnici, roki skrčeni pred obraz.
Nogi skrčeni. Brez pridatkov.
26C/2002 (SE 090 C/ kv. CC4). Ženski skelet. Starost nedoločena. Višina med 150-155
cm. Smer pokopa Z-V. Lega na trebuhu, glava na desni ličnici, roki skrčeni pred trup.
Nogi iztegnjeni. Brez pridatkov.
Grob 27/2002 (Tabla 24)
(SE 091/ kv. CC3). Moški skelet. Starost med 25-40 let. Višina 167 cm. Smer pokopa Z-V.
Iztegnjena lega na hrbtu, roki pokrčeni, desna čez prsi, leva na ramo. Nogi iztegnjeni. Lobanja
manjka. Grobna jama nedoločena, skelet leži na prodnatem nanosu (SE 014/2002). Brez
pridatkov.
Grob 28/2002 (Tabla 25)
(SE 092/ kv. CC2, 3). Ženski skelet. Starost med 25 in 40 let. Višina 150 cm. Smer pokopa Z-V.
Iztegnjena lega na hrbtu z rokami ob telesu. Grobna jama nedoločena, skelet leži na
prodnatem nanosu (SE 014/2002). V polnilu grobne jame najdeni fragment distalnega desnega
humerusa ovce ali koze (ovis/capra) in fragment molarja iste živali ter drobni fragmenti dolgih
kosti in vretenc. Brez pridatkov.
Grob 29/2002
(SE 093/ kv. CC2). Moški skelet. Starost med 25 in 40 let. Višina nedoločena. Smer pokopa ZV. Grobna jama nedoločena. Uničen z vkopom SE 045. V polnilu grobne jame najden distalni
del leve in desne Os humeri koze (Capra hircus, L.). Brez pridatkov.
Grob 30/2002 (Tabla 26)
(094/ kv. CC3). Nedoločen spol. Starost med 25 in 40 let. Višina med 145 in 150 cm. Smer
pokopa SZ-JV. Iztegnjena lega na hrbtu. Grobna jama nedoločena, skelet leži na prodnatem
nanosu (SE 014/2002). Desna stran skeleta poškodovana ob gradnji temelja za hotel pošta. V
polnilu grobne jame najden fragment premolarja svinje (Sus scrofa sp.). Brez pridatkov.
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Grob 31/2002 (Tabla 19, 20)
(095/ kv. C4). Ženski skelet. Starost nad 60 let. Višina 150 cm. Smer pokopa Z-V. Iztegnjena
lega na hrbtu. Grobna jama nedoločena. Vkop groba je deloma poškodoval grob 22/2002. V
polnilu grobne jame najden phalanx secunda svinje (Sus scrofa sp.). Brez pridatkov.
Grob 32/2002 (Tabla 27)
(SE 063 A-V/ kv. J3-4). Skupinski grob 21 lobanj, medenice, spodnje čeljusti dveh golenic in ene
stegnenice. Grobna jama vkopana v peščeno ilovico (SE 011/2002). Brez pridatkov.
32A/2002. Moška lobanja. Starost 35 let. Lega na temenu. Zmerna ohranjenost.
32B/2002. Moška lobanja. Starost 35 let. Lega na levem zatilju. Zmerna ohranjenost.
32C/2002. Nedoločen spol in starost. Slaba ohranjenost.
32D/2002. Moška lobanja. Starost nedoločena. Lega na zatilju. Slaba ohranjenost.
32E/2002. Moška? lobanja. Starost nedoločena. Lega na obrazu. Zmerna ohranjenost.
32F/2002. Moška? lobanja. Starost 20-40 let. Lega na desni strani obraza. Dobra
ohranjenost.
32G/2002. Moška lobanja. Starost 20-25 let. Lega na levi strani obraza. Zmerna
ohranjenost.
32H/2002. Moška lobanja. Starost nedoločena. Lega na obrazu. Dobra ohranjenost.
32I/2002. Nedoločena spol in starost. Lega na levem licu. Dobra ohranjenost.
32J/2002. Moška lobanja. Starost ok. 25 let. Lega na desni strani temena. Dobra
ohranjenost.
32K/2002. Nedoločena spol in starost. Lega na desnem licu. Dobra ohranjenost.
32L/2002. Ženska? Lobanja. Starost ok. 25 let. Lega na desnem licu. Dobra
ohranjenost.
32M/2002. Ženska? lobanja. Starost pod 40 let. Lega na levem licu. Zmerna
ohranjenost.
32N/2002. Moška? lobanja. Starost nedoločena. Lega nedoločena. Slaba ohranjenost.
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32O/2002. Ženska? lobanja. Starost pod 40 let. Lega na levem licu. Zmerna
ohranjenost.
32P/2002. Nedoločena spol in starost. Lega nedoločena. Slaba ohranjenost.
32R/2002. Ženska? lobanja. Starost pod 40 let. Lega na desnem licu. Dobra
ohranjenost.
32S/2002. Moška lobanja. Starost ok. 30 let. Lega na levem licu. Dobra ohranjenost.
32T/2002. Nedoločena spol in starost. Lega nedoločena. Slaba ohranjenost.
32U/2002. Otroška lobanja. Starost 4-10 let. Lega na čelu. Zmerna ohranjenost.
32V/2002. Moška lobanja. Starost pod 40 let. Lega na desnem zatilju. Zmerna
ohranjenost.
Konjski skelet (Tabla 28)
(SE 084/ kv. M2). Konjski skelet. Ohranjen trup, sprednje noge in lobanja. Grobna jama ni
določena.
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Priloga 1. Živalske kosti iz grobov izkopavanj Celeiapark l. 2002 (po Hincak 2004, 5-6).
Grob

Opis kosti

Žival

Grob 7/2002, skelet 7A

phalanx primum dex. odraslega konja

Konj

(Equus cavallus, L.)
Grob 7/2002, skelet 7B

fragment molarja mladega jelena (Cervus

Jelen

elaphus, L.)
Grob 8/2002

os carpi accesorium prednje noge in

Konj

fragment vretenca konja (Equus cavallus,
L.)
Grob 15/2002

fragment desne scapule, fragment

Konj, svinja

inciziva konja (Equus cavallus, L.) in
distalni fragment humerusa svinje (Sus
scrofa sp.)
Grob 16/2002

fragment levega inciziva mandibule

Divja svinja

odrasle moške divje svinje (Sus scrofa
ferus, L.), trochlea humeri sin. metatarsus
IV sin., fragment corpus mandibule divje
svinje (Sus scrofa ferus, L.),
Grob 21/2002

fragment rebra velikega prežvekovalca,

Govedo, svinja

sin. metatarus quartum svinje (Sus scrofa
sp.), fragmenti dolgih kosti goveda,
fragment ramus mandibulae (Bos sp.)
Grob 22/2002

molar odraslega jelena (Cervus elaphus,

Jelen, konj

L.) phalanx primum odraslega konja
(Equus cavallus, L.)
Grob 24/2002

prsna vretenca in fragment metacarpus

Konj

tertius odraslega konja (Equus cavallus,
L.)
Grob 28/2002

fragment distalnega desnega humerusa

Ovca ali koza

ovce ali koze (ovis/capra) in fragment
molarja iste živali, ter drobni fragmenti
dolgih kosti in vretenc
Grob 29/2002

distalni del leve in desne Os humeri koze

Koza

(Capra hircus, L.)
Grob 30/2002

fragment premolarja svinje (Sus scrofa

Svinja

sp.)
Grob 31/2002

phalanx secunda svinje (Sus scrofa sp.)

Svinja

Grob 32/2002

2 molarja iz leve strani mandibule,

Konj

distalni fragment radijusa (Equus
cavallus, L.)
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Priloga 2. Fotografije: 1- Žebljiček iz groba 3/2002, 2, 3 – Okovi iz groba 7 /2002 (Foto: Nina Sovdat, Pokrajinski muzej Celje).
Vsi so v merilu 1:2.
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Priloga 3. Fotografije: 1- Zaključka nožnice iz groba 15/2002, 2 – Uhana s poliedrom iz groba 16/2002, 3 – Steklena jagoda
(Foto: Nina Sovdat, Pokrajinski muzej Celje). Zaključek nožnice in jagoda sta v merilu 1:2, uhan pa v 1:3.
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Priloga 4. Radiokarbonski datumi za grob 7 v CALIB rev 4.3 (Nadeau 2004, 3).
KIA22961

Vz. CP - 02 Gr. 7
bone, Celeiapark 2002, Grave 7, 068.A, 068.B, kv. K5

Radiocarbon Age:

BP

1631 ± 24

Calibrated Age:

cal AD 421

Two Sigma Range: cal AD 345 - 350 (Probability 1.0 %)
(Probability 95,4 %)

355 - 368 (Probability 2.9 %)
382 - 472 (Probability 76.1 %)
478 - 531 (Probability 15.4 %)

Priloga 5. Radiokarbonski datumi za grob 7/2002 v OxCal v4.3.2.
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Priloga 6. Radiokarbonski datumi za grob 16 v CALIB rev 4.3 (Nadeau 2004, 4).
KIA22962

Vz. CP - 02 Gr. 16
bone, Celeiapark 2002, Grave 16, 077.A-D, kv. K6

Radiocarbon Age:

BP

1620 ± 19

Calibrated Age:

cal AD 425

Two Sigma Range: cal AD 395 - 472 (Probability 71.6 %)
(Probability 95,4 %)

478 - 531 (Probability 23.9 %)

Priloga 7. Radiokarbonski datumi za grob 16/2002 v OxCal v4.3.2.
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Priloga 8. Radiokarbonski datumi za grob 24/2002 v CALIB rev 4.3 (Nadeau 2004, 5).
KIA22963

Vz. CP - 02 Gr. 24

bone, Celeiapark 2002, Grave 24, 089, kv. CC4
Radiocarbon Age:

BP

1725 ± 25

Calibrated Ages:

cal AD 262, 277, 337

Two Sigma Range: cal AD 246 - 389 (Probability 95.4 %)

Priloga 9. Raidokarbonski datumi za grob 24/2002 v OxCal v4.3.2.
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Priloga 10. Matrika izkopavanj l. 2002. Narejena po risbah profilov.
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Priloga 11. Seznam SE iz izkopavanj l. 2002, ki se omenjajo v besedilu, na risbah ali so v kakšnem drugem smislu relevantne za
grobišče (vir podatkov: Arhiv Celeiapark).

SE

kvadra
Definicija Vrsta
nt

001

sonda 1, 2,
3, 3.A-D, 4

nasutja

P

Recentna nasutja in ruševine
različnih sestav

003

sonda 2

nanos

P

prodnat nanos

004

sonda 2

nanos

P

mivkasto peščena plast

005

sonda 2

nanos

P

mivkasto ilovnata plast

006

sonda 2

P

007

sonda 2

008

sonda 3

nanos
geološka
osnova
nanos

009

sonda 3

010

011

Opis

barva

način
izkopa

Risba
št.

strojno
strojno

1

strojno

5

ilovnata plast

siva
rumenorjava
rumenosiva
siva

1,2,3,4,6,7,
10,13,16,1
7,18,21
1,3

strojno

3

P

laporna geološka osnova

siva

strojno

3

P

ilovnato peščen nanos

t. rjava

strojno

nanos

P

ilovnato peščen nanos

s. rjava

strojno

sonda 3

nanos

P

prodnat nanos z manjšimi
prodniki

rjava

strojno

izkop 3

nasutje

P

peščeno ilovnato nasutje, v
katero so vkopani grobovi

rjava

strojno/
ročno

rjava

strojno

2,10,21
2,7,10,12,1
6,17,18, 21
2,7,10,12,1
6, 17,18,
21
2,7,10,12,1
3,16,
17,18, 21
2,7,10,12,1
3,16,
17,18, 21
2

peščeno ilovnato nasutje z
drobnimi prodniki, vsebuje
antično keramiko
mivkasto nasutje
prodnato nasutje
ilovnat rečni nanos z rimsko
keramiko in obdelanimi bruni
meljast nanos pod SE 011, za
nianso temnejši od SE 011
prodnat nanos z rimsko
keramiko
prodnata leča
ilovant rečni nanos
mivkast rečni nanos
lečast peskast nanos

strojno

012

izkop 3

nasutje

P

013
014

izkop 3
izkop 3

nasutje
nasutje

P
P

020

izkop 3

nanos

P

021

sonda 3B

nanos

P

022

sonda 3A

nanos

P

023
024
025
026

sonda 3A
sonda 3A
sonda 3A
sonda 3A

nanos
nanos
nanos
nanos

P
P
P
P

027

sonda 3A

nanos

P

028

sonda 3B

P

nasutje železovih oksidov

029

sonda 3B

P

recentno ruševinsko nasutje

030

sonda 3B

P

organsko nasutje

črno

strojno

031

sonda 3B

nasutje
ruševinsko
nasutje
nasutje
ruševinsko
nasutje

P

recentno ruševinsko nasutje

sivorjavo

strojno

sivorjava

strojno
strojno
strojno/
ročno

rjava

strojno

rdečerjav

strojno

sivorjava
sivorjava
rdečerjav

strojno
strojno
strojno
strojno

ilovnat rečni nanos, v delu plasti
sivorjava
večja koncentracija prodnikov
rdečečrno

strojno
strojno
strojno
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SE

kvadran
Definicija
t

Vrsta

Opis
vodnjak krožnega tlorisa iz
neobdelanih kamnov
vodnjak krožnega tlorisa iz
neobdelanih kamnov

032

M3

struktura

P

033

P2, P3

struktura

P

034

izkop 3

nasutje

P

prodnato nasutje pod SE 011

035

izkop 3

nasutje

P

ilovnato nasutje nad SE 014

036

izkop 3

nasutje

P

037

J7, K7

zid (?)

P

041
042
043

izkop 3
izkop 3
C6, C7

nasutje
nanos
nasutje

P
P
P

ilovnato nasutje z rimsko
keramiko
suhozid iz obdelanih kamnov in
marmornih spolij usmerjen S-J
prodnato ilovnato nasutje
glinen nanos
estrih

044

sonda 5

vkop

N

vkop za SE 045

045

sonda 5

polnilo

P

polnilo vkopa za SE 044

050

sonda 4

vkop

N

051

sonda 4

polnilo

P

052

sonda 4

polnilo

P

053

sonda 4

vkop

P

1. vkop v prodnat nanos

055

sonda 3A

polnilo

P

rec. polnilo

056

sonda 3A

polnilo

P

rec. polnilo

057

sonda 3A

polnilo

P

rec. polnilo

058

sonda 3A

polnilo

P

rec. polnilo

059

C3

skelet

P

GROB 1

060

C4

skelet

P

GROB 2

061

C4

skelet

P

GROB 3

062

C4

skelet

P

GROB 4

063

K3,4, J3,4

064

K3

deponija
lobanj
skelet

P
P

barva

2. vkop za "grob" z vertikalnimi
stranicami
polnilo 2. vkopa - ilovnato
polnilo z antično keramiko,
kostmi in ogljem in lunasto
žganino
polnilo 1. vkopa - prodnato
ilovnato polnilo z antično
keramiko in ogljem

kup 21 lobanj, medenice in treh
dolgih kosti
GROB 5

način
Risba št.
izkopa
/
/

rjava

siva

strojno/
ročno
strojno/
ročno
strojno/
ročno
strojno/
ročno
strojno
strojno
strojno
strojno/
ročno
strojno/
ročno
strojno/
ročno

sivorjavo

strojno/
ročno

sivorjavo

strojno/
ročno

16,17
16,17
16

strojno/
ročno
strojno/
ročno
strojno/
ročno
strojno/
ročno
strojno/
ročno
strojno/
ročno
strojno/
ročno
strojno/
ročno
strojno/
ročno
strojno/
ročno
ročno
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SE

kvadran
Definicija
t

065

sonda 3A

polnilo

P

066
067.A
067.B
068.A
068.B
069
070
071
072
073
074
075
076
077.A
077.B
077.C
077.D
078.A
078.B
078.C
079

sonda 3A
K5
K5
K5
K5
K4,L4
L4
M4
L4
M3
M3
L4
L6
K6
K6
K6
K6
K6
K6
K6
J6

polnilo
skelet
skelet
skelet
skelet
skelet
skelet
skelet
skelet
skelet
skelet
skelet
skelet
skelet
skelet
skelet
skelet
skelet
skelet
skelet
skelet

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

081

J4

skelet

P

082
083
084

I5
I4
M2

skelet
skelet
skelet

P
P
P

085

L7

kosti

P

ostanki trupla v strugi
medenica, stegnenica, golenica

strojno/
ročno

086
087
088
089
090
091
092
093
094
095

C4
C5
C5
CC4
CC4
CC3
CC3,4
CC2
CC3
C4

skelet
skelet
skelet
skelet
skelet
skelet
skelet
skelet
skelet
skelet

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

GROB 22
GROB 23
GROB 24
GROB 25
GROB 26
GROB 27
GROB 28
GROB 29
GROB 30
GROB 31

ročno
ročno
ročno
ročno
ročno
ročno
ročno
ročno
ročno
ročno

Vrsta

Opis
recentno polnilo vkopa s stojko v
sredini
recentno polnilo vkopa
GROB 6
GROB 6
GROB 7
GROB 7
GROB 8
GROB 9
GROB 10
GROB 11
GROB 12
GROB 13
GROB 14
GROB 15
GROB 16
GROB 16
GROB 16
GROB 16
GROB 17
GROB 17
GROB 17
GROB 18
GROB 19 uničen s
sondiranjem PMC 92
GROB 20 v J profilu PMC 92
GROB 21 v J profilu PMC 92
pokop konja

barva

način
Risba št.
izkopa
strojno
strojno
ročno
ročno
ročno
ročno
ročno
ročno
ročno
ročno
ročno
ročno
ročno
ročno
ročno
ročno
ročno
ročno
ročno
ročno
ročno
ročno
ročno
ročno
ročno
ročno
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Priloga 12. Risba št. 2 (Zahodni profil sonde 3) in št. 7 (Južni profil sonde 3A) (vir podatkov: Arhiv Celeiapark).
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Priloga 13. Risba št. 16 (Južni profil izkopa 3=Južni profil sonde PMC l. 1992) in št. 21 (Južni profil izkopa 3 - vzhodni del) (vir
podatkov: Arhiv Celeiapark).
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Priloga 14. Opis SE iz l. 1992 (iz terenskega dnevnika I. Lazar).

PLASTI:
000/1992 – Šut. Globina 30 cm.
001/1992 – Črna prhka zemlja z drobci opeke in belega proda v kvadrantih A-B. Globina 40 cm - .
002/1992 – Rjava zemlja pomešana z kosi večjega kamenja v kv. C, D in E.
003/1992 – Temno rjava zemlja pomešana s peskom in kosi opeke v kv. E in F.
004/1992 – Nasutje zdrobljene opeke, pomešana z malo rjave zemlje v kv. G in H.
005/1992 – Svetlo rjava zemlja. Globina 120 cm - . Poteka po vsej dolžini sonde.
006/1992 – Rjava zemlja z kamenjem in opekami pod 500 in 501 v kv. D. Globina 110 cm.
007/1992 – Plast svetlo rjave zemlje, pomešane s peskom in malto v kv. A. Globina 190 cm.
008/1992 – Plast oblic in peska v kv. G in H. Debelina 15 cm. Globina 170 cm.
009/1992 – Mivka pod 005. Debelina 30 cm.
010/1992 – Oblice v kv. B. Globina 310 cm.
011/1992 – Rjava plast z oblicami. Globina 210 cm.

GROBOVI:
200-204/1992 Skeleti, glej Katalog grobov.

SE:
500/1992 – Navoženo kamenje z ostanki malte v kv. C.
501/1992 – Navoženo oglje. Debelina 20 cm. Globina 70 cm.
502/1992 – Recentni vkop – kabel za PTT. Pod opekami. Globina 110 cm.
503/1992 – Dvojni PTT kabel v kv. A. Globina 120 cm.
504/1992 – Trda žlindra. Debelina 20 cm. Globina 60 cm.
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Priloga 15. Severni profil sonde PMC 1992.
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Izjava o avtorstvu

Spodaj podpisani Rok Ratej izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da
so uporabljeni viri in literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno
zakonodajo.
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