UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO

SANDRA JAZBEC

Antična kulturna dediščina Celja v muzejskem kontekstu
Magistrsko delo

Mentorica: doc. dr. Katja Mahnič

Drugostopenjski študijski program:
Umetnostna zgodovina – dvopredmetni
pedagoški

Celje, 2020

KAZALO
KAZALO ................................................................................................................................... 1
1

UVOD ................................................................................................................................ 3

2

MUZEJI VČERAJ IN DANES .......................................................................................... 4
2.1

Zgodovinski razvoj muzejev ....................................................................................... 4

2.2

Arheologija za javnost ................................................................................................. 8

2.2.1
3

4

Arheološka dediščina v muzejskem kontekstu..................................................... 8

CELJE IN NJEGOVA ANTIČNA DEDIŠČINA SKOZI ČAS ....................................... 11
3.1

Literarni in epigrafski viri.......................................................................................... 11

3.2

Od Kéleje do Celeje ................................................................................................... 11

3.3

Celje v srednjem veku ............................................................................................... 15

3.4

Prebujanje zavesti o antični dediščini Celja .............................................................. 16

3.5

Celjska antična dediščina v 18. in 19. stoletju ........................................................... 17

3.5.1

Odkrivanje in zbiranje spomenikov ................................................................... 17

3.5.2

Kam s spomeniki? .............................................................................................. 19

3.6

Celjski mestni muzej in Muzejsko društvo................................................................ 21

3.7

Pokrajinski muzej regionalnega pomena ................................................................... 25

3.8

Pokrajinski muzej na prelomu tisočletja .................................................................... 27

3.8.1

Knežji dvorec ..................................................................................................... 27

3.8.2

Stara grofija ........................................................................................................ 29

3.8.3

Zunanje razstave ................................................................................................. 31

SODOBNE PREZENTACIJE CELJSKE ANTIČNE DEDIŠČINE ............................... 32
4.1

Herkulovo svetišče na Miklavškem hribu ................................................................. 33

4.2

Starokrščanska krstilnica (Gubčeva ulica 6) ............................................................. 35

4.3

Prezentacija arheoloških ostalin v Narodnem domu ................................................. 37

4.4

Keltsko-rimsko svetišče obodnega tipa ob avtobusni postaji .................................... 39

4.5

Razstava CELEIA – Mesto pod mestom (kletni prostori Knežjega dvora) .............. 40
1

5

4.6

Prezentacija arheoloških ostalin v Osrednji knjižnici Celje ...................................... 42

4.7

Paviljon za prezentacijo arheologije (Glavni trg 17) ................................................. 43

NAJNOVEJŠE ANTIČNE NAJDBE V CELJU ............................................................. 46
5.1

6

Urbani kompleks z ohranjenimi rimskimi freskami na Muzejskem trgu .................. 46

ZAKLJUČEK ................................................................................................................... 51

LITERATURA ......................................................................................................................... 54

2

1 UVOD
Celje se ponaša z dolgo in bogato zgodovino, saj je današnje mesto tekom stoletij kontinuirano
raslo na območju, ki je bilo poseljeno že v prazgodovini. Prvi veliki vzpon je mesto doživelo v
1. stoletju, ko so ga po priključitvi rimski državi poimenovali Municipium Claudium Celeia.
Tekom let, ki so sledila, je mesto doživljalo nove vzpone in padce, ob tem pa so njegovi
prebivalci vseskozi sobivali z antičnimi ostanki. Vzporedno z razvojem odnosa do dediščine
preteklih obdobij, se je spreminjal tudi njihov odnos in interes do antične dediščine njihovega
mesta.
Obilica celejanskih materialnih ostankov je srednjeveškim meščanom neredko služila kot
gradbeni ali dekorativni material. Znan je zapis Paola Santonina, kanclerja oglejskega patriarha,
ki je mesto obiskal leta 1487, da Celjani svoje mesto označujejo kot Malo Trojo,1 tako bogata
je bila bera antičnih predmetov v Celju.
V stoletjih po renesansi, zaznamovanih z novo rojenim zanimanjem za antiko in razmahom
zbirateljstva, so bile mnoge dragocenosti iz Celja prenešene v vojvodske, cesarske in druge
privatne zbirke na Dunaju in v Trstu. Ob pojavu zbiranja in hrambe materialne dediščine v
javnih muzejih, pa so bile celjske najdbe večinoma prenešene v graški muzej Joanneum.
V luči prebujene zavesti o pomenu ohranjanja kulturne dediščine znotraj lokalnega okolja je
leta 1882 to nalogo prevzel novo ustanovljeni Mestni muzej Celje. Muzej je po 2. svetovni vojni
postal profesionalna institucija, v šestdesetih letih prejšnjega stoletja pa je prerasel v Pokrajinski
muzej regionalnega pomena.
V muzeju, ki bo čez dve leti praznoval že 140. obletnico svojega obstoja, je velik del posvečen
predstavitvi celjske antične dediščine. V kletnih prostorih Stare grofije in na zelenici za njo, je
na ogled eden največjih rimskih lapidarijev v Sloveniji. Njegova postavitev še sledi
tradicionalnim modelom prezentacije arheološke dediščine, medtem ko so odmevnejše
arheološke najdbe zadnjih desetletij predstavljene in situ in v sodobnih razstavnih prostorih.
Inovativnost njihovih ustvarjalcev ni bila spregledana, saj so za svoje delo prejeli tako domača,
kot tudi mednarodna priznanja.

1

SANTONINO 1485– 87 (v slovenščini izdano leta 1991), p. 88.
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2 MUZEJI VČERAJ IN DANES
2.1 Zgodovinski razvoj muzejev
Pojem muzej izhaja iz antičnih časov. Z besedo museion so namreč že stari Grki poimenovali
kraje pod zaščito muz. Mednje sta sodili tudi dve slavni antični raziskovalni središči: Platonova
Akademija in Aristotelov Licej.2
Tradicija teh dveh pomembnih ustanov je v helenizmu svoje nadaljevanje našla na drugi strani
Sredozemskega morja. Demetrij iz Falerana, ki je bil učenec Teofrasta, prvega Aristotelovega
naslednika v Liceju, je namreč v 4. stoletju p. n. š. iz Aten pobegnil v Aleksandrijo. Na njegovo
pobudo je egiptovski kralj Ptolemaj I. Soter3 leta 308 p. n. š. ustanovil Aleksandrijski museion.4
Aleksandrijski museion je veljal za večdisciplinarno ustanovo, saj je pod svojo streho združeval
najrazličnejše zbirke in raziskovalne inštitute. Pod njegovo okrilje je sodila tudi bogata
knjižnica, ki je štela okoli 900.000 zvitkov. V Aleksandrijskem museionu so približno šest
stoletij delovali številni učenjaki in njihovi učenci, ki so zbirali in raziskovali celotno znanje
sveta ter o svetu. Za to impresivno zbirko znanja je bil usoden ukaz cesarja Teodozija I.,5 ki je
odredil požig vseh poganskih templjev. Tako je v ognjenih zubljih izginil tudi aleksandrijski
tempelj muz.6
Tekom helenizma se je razmahnilo tudi zbirateljstvo. Dragocene predmete so zbirali v sklopu
tempeljskih zakladnic in zasebnih aristokratskih zbirk. Število slednjih se je v času rimske
države vedno bolj raslo.7
Zbirateljska dejavnost se je v srednjem veku nadaljevala v cerkvenih in plemiških krogih. V
okviru cerkva in samostanov so bile oblikovane zbirke dragocenih predmetov, med katere so
zdaj uvrščali tudi svetniške relikvije. Večina dragocenosti je bila dostopna le redkim izbrancem,
umetnine, ki so krasile laične dele cerkvenih prostorov, pa so bile postavljene na ogled tudi širši
javnosti. Funkcija krasitve cerkvenih prostorov je bila torej nabožna in poučna, saj se je neuko
prebivalstvo ob ogledu cerkvenega okrasja seznanjalo s svetopisemskimi zgodbami in
2
3

HUDALES 2008, p. 19.
HOWATSON 1998, pp. 460–461. Egiptovski kralj Ptolemaj I. Soter je vladal med leti 323–283 p. n. š.

TAVČAR 2003, pp. 13–14.
HOWATSON 1998, p. 546. Rimski cesar Teodozij I. je vladal med leti 388–395 n. š.
6
HUDALES 2008, p. 20.
7
MAROEVIĆ 1993, p. 22.
4
5

4

cerkvenimi nauki.8 Pripadniki srednjeveškega plemstva so ravno tako zbirali relikvije,
umetnine in dragocene (tudi antične) predmete, poleg tega pa še naravne redkosti in posebnosti.
Na podlagi teh raznovrstnih plemiških zbirk so se oblikovali prvi kabineti čudes (nem.
Wunderkammer, ang. cabinets of curiosity), ki so se kontinuirano pojavljali vse do konca 19.
stoletja.9
Čas renesanse je bil pomembno zaznamovan z razmahom zanimanja za antično obdobje. Zbirke
antičnih predmetov (še posebej kiparskih del) so pomembno vplivale na sočasno likovno
produkcijo, renesančna umetniška dela, narejena po antičnih vzorih, pa so oblikovala okus
plemičev na renesančnih dvorih. Vse to je spodbudilo razvoj mecenstva in zavesti o vrednosti
sodobnih umetniških del. Plemiči so svojim zbirkam umetnin in kuriozitet pogosto namenili
poseben prostor na dvorih, ki je bil rezerviran za njihovo intelektualno dejavnost. Takšne
prostore so poimenovali scrittoio, studiolo ali camerino.10
K ponovni obuditvi muzejev je pomembno doprinesla zbirateljska dejavnost družine Medici.
Osnovo za to je predstavljala zbirka Lorenza Veličastnega11 s konca 15. stoletja, imenovana
Muzej kodeksov in umetniških gem. Po njenem vzoru so leta 1564 ustanovili Museo Mediceo,
prvi muzej, ki je ustrezal modernemu pomenu te besede.12
Tekom stoletij, ki so sledila, se je zbirateljska dejavnost razširila ne samo v plemiških, ampak
tudi v meščanskih krogih. Klasično obdobje je prineslo tudi prvi znanstven pristop pri
oblikovanju zbirk: sistematizacijo. Za razliko od poljubnega kopičenja predmetov v studiolih,
je sistematizacija narekovala smiselno razvrščanje zbirateljskih predmetov, sledeč različnim
klasifikacijskim načelom.13
V drugi polovici 18. stoletja je na ravni dostopnosti zbirk prišlo do pomembnega preloma.
Zasebne zbirke so takrat prvič razstavili v javnih muzejih, ki so bili dostopni vsem državljanom.
Prvi nacionalni muzej je bil leta 1753 ustanovljeni British Museum v Londonu, štirideset let za

8

TAVČAR 2003, p. 21.
HUDALES 2008, p. 26.
10
TAVČAR 2003, p. 60.
11
MENAŠE 1971, stolp. 1331–1332. Lorenzo de'Medici, imenovan il Magnifico (Veličastni), je živel med leti
1449–1492. Proslavil se je kot pomemben florentinski državnik in bankir, pa tudi kot umetnostni mecen in prijatelj
humanistov. V času njegove vladavine med leti 1469–1492 so Firence dosegle svoj kulturni vrh.
12
HUDALES 2008, p. 34.
13
TAVČAR 2003, p. 136. Sočasno se je odvijala tudi sistematizacija znanosti, katere rezultat je bila francoska
Enciklopedija, ki jo je urejal Denis Diderot.
9
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njim pa je bil ustanovljen še pariški Louvre.14 Skladno z vrednotami francoske revolucije, so
delovanje muzejev začeli povezovati s pojmom služenja javnosti, muzejski predmeti pa so bili
označeni za javno dobrino.
Politične in družbene okoliščine 19. stoletja so ugodno vplivale na razvoj muzealstva, ki je
ravno v tem stoletju doživel svoj razcvet. Nekateri so zato to obdobje poimenovali kar zlata
doba muzejev.15 Vzporedno z nastankom nacionalnih držav se je namreč pojavila potreba po
utrjevanju nacionalne identitete, kar so želeli doseči tudi z razstavljanjem kulturne dediščine.
To je bilo torej obdobje, zaznamovano z množičnim ustanavljanjem velikih nacionalnih
muzejev. Poleg utrjevanja nacionalne identitete, je bilo poslanstvo teh ustanov tudi civiliziranje
ljudskih množic oz. kulturna vzgoja ljudstva. Stik z muzealijami in visoko kulturo naj bi namreč
ugodno vplival na izboljšanje morale, navad in obnašanja muzejskih obiskovalcev. Muzeji so
torej v osnovi bil namenjeni vsem pripadnikom družbe, žal pa se je v praksi večkrat izkazalo,
da so si prostore muzejev in galerij prisvojile družbene elite. Široka dostopnost muzejskih
ustanov je največkrat ostala le prazna črka na papirju.16
Na prelomu iz 19. v 20. stoletje se je razvila nova samostojna znanstvena disciplina,
muzeologija. Vzpostavitev osnovnih principov muzejske prakse, kot tudi profesionalizma v
muzealstvu, opredeljujemo kot prvo muzejsko revolucijo.17 Muzejski strokovnjaki so takrat v
središče svojega interesa postavili predmete: razvijali so nove načine njihovega zbiranja,
hranjenja in obdelave, vse bolj pa so poudarjali tudi njihov informacijski potencial.
Na začetku 20. stoletja so muzeji še vedno veljali za ustanove, ki branijo in ohranjajo vrednote
tradicije, zato so predstavniki nekaterih avantgardnih smeri izražali svoje nestrinjanje z
delovanjem muzejev.18 Kljub temu se je, vse do izbruha druge svetovne vojne, število muzejev
vztrajno povečevalo. Oblikovali so se novi tipi muzejev: ideološki muzeji v službah raznih
režimov, tehniški muzeji, muzeji na prostem, itd. Trend hitrega širjenja muzejev se je nadaljeval
tudi v drugi polovici 20. stoletja, saj so v povojni družbi veljali za simbol razvitosti in

14

TAVČAR 2003, p. 135. Kljub temu, da je bil londonski British Museum ustanovljen leta 1753, je svoja vrata za
javnost odprl šele šest let kasneje po parlamentarnem odloku, ki je določal, da mora biti prost vstop zagotovljen
vsem učečim se ljudem.
15
SCHAER 1993 (v TAVČAR 2003, p. 153.).
16
HUDALES 2008, pp. 101–102.
17
MENSCH 2011, p. 13.
18
MAROEVIĆ 1993, p. 45. Avtor navaja konstruktivista Kazimirja Maleviča in futurista Filippa Thomasa
Marinettija. Slednji je v futurističnem manifestu l. 1909 muzej izenačil s pokopališčem.
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sodobnosti. Države so preko njih potrjevale svojo nacionalno identiteto ter si zagotavljale
ustrezen status v svetovni skupnosti držav.
Na mednarodnem nivoju so se muzeji in muzejski strokovnjaki iz kar 136 držav povezali z
ustanovitvijo nevladne in neprofitne organizacije ICOM (International Council of Museums).
Osrednje poslanstvo te organizacije je varovanje, ohranjanje in predstavitev svetovne kulturne
dediščine. ICOM je ob svoji ustanovitvi l. 1946 določil definicijo muzeja, ki je od takrat pa do
danes doživela par posodobitev. V omenjeni definiciji skuša zaobjeti namen, vrednote in
poslanstvo muzeja.19 Aktualna definicija muzeja se glasi: »Muzej je za javnost odprta,
nepridobitna, stalna ustanova v službi družbe in njenega razvoja, ki zaradi preučevanja, vzgoje
in razvedrila pridobiva materialne dokaze o ljudeh in njihovem okolju, jih hrani, raziskuje, o
njih posreduje informacije in jih razstavlja.«20
Nov premik v muzealski paradigmi oz. druga muzejska revolucija se je zgodil v sedemdesetih
letih 20. stoletja. »Nova muzeologija«, kot so jo pogostokrat označevali,21 se je zavzemala za
povečanje izobraževalne in družbene vloge muzejev ter zagovarjala interdisciplinarnost
muzejskega dela, moderne metode komuniciranja ter aktivno vlogo muzejskih uporabnikov.
Pomembno novost je predstavljala izenačitev tradicionalnih muzejskih nalog ohranjanja in
raziskovanja kulturne dediščine z dejavnostmi s področja prezentacije in izobraževanja. Te
dejavnosti so namenjene javni predstavitvi rezultatov znanstvenega dela ter spodbujanju zavesti
širše javnosti o pomenu naravne, kulturne in umetniške dediščine. Uravnotežen pristop med
znanstvenim in javnim delovanjem muzejev upravičuje njihov obstoj in porabo javnih
sredstev.22
Od preloma tisočletja dalje govorimo o tretji muzejski revoluciji, ki se ukvarja z vlogo muzejev
v 21. stoletju. Ključna beseda nove paradigme je sodelovanje oz. participacija. Iz tega izhaja,
da je sodobni muzej ustanova javnega interesa, ki je namenjena uporabi vsem članom družbe
in ne zgolj kulturni eliti.23 Participatorni muzej je ustanova, ki je aktivno vpeta v svoje okolje
in s svojim delovanjem prispeva k družbenemu razvoju.

19

Prva definicija ter njene posodobitve so objavljene na spletni strani ICOM-a (internetni vir št. 10).
BATIČ (et al.) 2005, p. 9. Ta definicija je navedena v Statutu mednarodnega muzejskega sveta (ICOM).
21
MENSCH 2011, p. 13.
22
Povzeto po HUDALES 2008, p. 198.
23
BOYLAN 1996 (v HUDALES 2008, p. 198).
20
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2.2 Arheologija za javnost
Vzporedno z idejami nove muzeologije, se je na zahodu izoblikovalo gibanje arheologija za
javnost. Njeni principi se ujemajo s sodobni muzeološki koncepti ali pa so si zelo podobni.
Podobno kot muzeji, ki so svojo dejavnost razširili izven svojih zidov, se je tudi arheologija za
javnost zavzela za vzpostavljanje kvalitetne komunikacije med stroko in javnostjo. Pri tem je
za arheologijo ključna vloga lokalnih in regionalnih muzejev, ki z ostalimi kulturnimi
ustanovami vzpostavljajo in usmerjajo odnos javnosti do kulturne dediščine.24
Uspešno varovanje kulturne dediščine, med njimi tudi arheološke, ne temelji le na splošni
zaščiti vseh ostankov iz preteklosti, ampak v prvi meri na njihovem pravilnem vrednotenju in
kontekstualnemu vključevanju v vse segmente današnjega življenja.25 Intelektualna in fizična
dostopnost dediščine za javnost ima zato odločilno vlogo pri njenem varovanju. Zgolj v okviru
znanstvenega diskurza se namreč ne more doseči plodne kulturne umestitve dediščine v
sodobne družbene kontekste. Vse nearhivirane, neobjavljene in neprezentirane najdbe so
oropane vsakršnega družbenega pomena in so za družbo večidel izgubljene, četudi so skrbno
deponirane. Nasprotno pa so najdbe, ki so ustrezno interpretirane in prezentirane za javnost,
prepoznane kot družbeno pomembne.26
Omeniti velja še, da je v današnjih časih kulturna dediščina tudi tržno zanimiva in da igrajo
muzeji pomembno vlogo v ponudbi kulturnega turizma. Ohranjanje kulturne dediščine in njena
prezentacija v lokalnem okolju ima tako ugoden vpliv tudi na gospodarski razvoj posameznega
območja.27

2.2.1 Arheološka dediščina v muzejskem kontekstu
Osnovo za delovanje vsakega muzeja predstavljajo njegove zbirke. Predmeti, ki sestavljajo
muzejske zbirke, so viri in nosilci različnih informacij. Vendar pa sama izpostavljenost
obiskovalcev tem predmetom ni vedno dovolj za njihovo razumevanje. Predmete je potrebno
najprej raziskati, na podlagi rezultatov raziskav oblikovati vednost o njih, na koncu pa
posredovati odkritja muzejskim obiskovalcem na ustrezen in zanimiv način.

24

ŠOLA 2003, p. 200.
PERKO 2012, p. 21.
26
ANICO, PERALTA 2009.
27
PERKO 2012, p. 38.
25
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Postopke, vezane na pripravo predstavitve dediščine za javnost, označujemo kot prezentacijo,
muzealizacijo ali interpretacijo. Gre za pojme, ki so med sabo sorodni in jih je težko med sabo
razločevati. Skupno vsem je posredovanje vrednot in tolmačenje strokovnih podatkov v splošen
jezik, ki povečuje razumevanje, identificiranje in doživljanje.28
Interpretacija dediščine, tudi arheološke, predstavlja neobhoden proces, da bi spoznanja stroke
lahko bila sprejeta v kontekste sodobnega življenja. Ker arheološka veda v marsikaterem
pogledu ni kos interpretativnim nalogam (še posebej v primerih, kjer je veja arheologije za
javnost slabše razvita), je vloga muzejev pri kulturnem umeščanju arheološke dediščine v
sodobne kulturne tokove, nezamenljiva.29
V domeni arheološke vede je primarna interpretacija arheološkega gradiva. Nanaša se na
arheološke kontekste in interpretiranje odnosov med odkritim gradivom in arheološkimi
plastmi ter ostalimi najdiščnimi fenomeni. Sekundarna interpretacija arheološkega gradiva pa
presega področje primarne znanosti in je značilna za sodobno muzealizacijo. Upošteva kulturno
umestitev gradiva in ga tako približa izkušnji obiskovalca.30 Kulturno umeščanje arheološke
dediščine praviloma ni značilna dejavnost tradicionalnih muzejev, ampak je lastna sodobnim
muzejskim ustanovam. Izziv muzejske interpretacije je torej premostitev miselnih zarez med
znanstvenimi izsledki o preteklosti in osebnim, realnim doživljanjem publike v sedanjosti. 31
V postopkih prezentacije arheološke dediščine se muzealizacija nanaša na sekundarno
interpretacijo arheološke dediščine in kontekstualizacijo njenih vsebin. Kot najuspešnejše so se
doslej izkazale tiste muzealizacije arheoloških spomenikov, ki so uspele zaobjeti njihovo
celostnost. Fragmentarizacija je velika ovira pri doživljanju spomenika in predstavlja
nepremostljivo oviro pri vklapljanju kulturne dediščine iz časovno oddaljenih obdobij v diskurz
sodobnega življenja.32
Prezentacije najdb po principu ex situ so zato dopustne le, kadar je to edini način, da se zagotovi
njihovo dolgoročno ohranjanje. Celostnost konteksta se v najpopolnejši meri ohrani, kadar je
spomenik predstavljen in situ. To še posebej velja za ohranjanje arheološke dediščine.
Arheološko najdišče je namreč dediščinska celota, ki jo je treba ohranjati kot celoto in situ.
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30
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31
PERKO 2012, p. 42.
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ŠOLA 2003.
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Izjemoma je mogoče zemljišče z najdiščem raziskati in nadzorovano odstraniti, vendar le, če ni
druge rešitve in če je s tem zagotovljena druga javna korist, ki prevlada nad javno koristjo
varstva.33
Seveda pa tudi in situ spomenik ne more zares zaživeti, če poleg informacij o najdišču, o
arheoloških raziskavah in vpetosti posamične najdbe v širši okvir, njegova prezentacija ni
nadgrajena z drugimi vsebinami in prilagojena trenutni ciljni publiki. Pogled javnosti je namreč
drugačen od pogleda arheologov, ki vidijo v arheološki ostalini tudi tisti del zgodbe, ki je
materialna ostalina ne prikazuje.34
Uspešne prezentacije so vedno tudi izkustveno bogate, saj raznovrstni tipi izkušenj omogočajo
obiskovalcem spoznavanje razstavljenih vsebin iz različnih zornih kotov. Prezentirane
arheološke najdbe so največkrat del večjega konteksta najdb, ki je običajno ohranjen le tlorisno,
zato je manjkajočo tretjo dimenzijo potrebno javnosti prikazati s pomočjo risb, rekonstrukcij,
maket, projekcij ipd.35 Pri tem igra pomembno vlogo tudi oblikovanje razstavnih prostorov,
muzejske stavbe in njenega okoliša.
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3 CELJE IN NJEGOVA ANTIČNA DEDIŠČINA SKOZI ČAS
3.1 Literarni in epigrafski viri
Lokacijo antične Celeje in njeno ime potrjujejo literarni in epigrafski viri. Ime Celeia je bilo
izpričano na več sto različnih napisih in je najverjetneje predkeltskega izvora. Iz grških virov
je poznan zapis Kéleia, ki se je kot toponim najverjetneje uporabljal v zgodnjem obdobju. V
poznorimski dobi pa naj bi prevladalo ime Celeia, ki je predstavljalo tudi osnovo za sodobno
ime mesta.36
Med drugimi noriškimi mesti jo kot staro keltsko naselbino oz. oppidum navaja rimski pisec
Plinij starejši,37 sicer pa Celejo omenja tudi grški geograf Ptolemaj.38
Njeno lego na rimski cesti Emona–Poetovio določajo vsi trije antični itinerarji: Tabula
Peutingeriana, Antoninov itinerarij in Jeruzalemski itinerarij. V samem mestu in njegovi
okolici so bili najdeni tudi številni miljniki, ki potrjujejo lego mesta, cestnih postaj in potek cest
v njenem upravnem območju.

3.2 Od Kéleje do Celeje
Malo podatkov je znanih o najstarejši naselbini na področju današnjega Celja. Najstarejši
ostanki so bili najdeni na območju Miklavškega hriba in so časovno opredeljeni v obdobje
starejše železne dobe.39 Raziskave, opravljene v zadnjem desetletju, pa so pokazale, da je
keltska naselbina Kéleia bila še obsežnejša, kot se je sprva domnevalo.40 Poznavanje
predrimske poselitve je slabše zaradi debeline sedimentov (keltski ostanki ležijo tudi do 7
metrov pod današnjimi tlemi) in goste naseljenosti tega območja. Tako so najbolj številčne in
izpovedne najdbe iz keltskega obdobja noriški srebrniki, odkriti v strugi reke Savinje pod
Miklavškim hribom na Bregu, ki jih je bilo doslej odkritih že več kot tisoč.41 V 2. in 1. stoletju
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LAZAR 2001, p. 14.
PLINIJ SECUNDI HISTORAE NATURALIS (L. III. 27): A tergo Carnorum et lapydum, qua se fert magnus
Ister, Rhaetis iunguntur Norici. Oppida eorum: Virunum, Celeia, Teurnia, Aguntum, Vianiomina, Claudia,
Flavium, Solvense." (v OROŽEN 1854, pp. 7–8).
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BAUSOVAC, PRAPROTNIK 2012. Na ostanke latenske naselbine so naleteli tudi na vzhodnem pobočju
Miklavškega hriba.
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KOLŠEK 1966, pp. 409–412; KOŠUTNIK 1986, p. 157; GASPARI (et. al.) 2001, p. 285.
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p. n. š. so območje današnjega Celja poseljevali Kelti iz plemena Tavriskov, ki so sodili v okvir
Noriškega kraljestva. Po letih tesnih stikov z rimsko državo, katere vpliv je postajal vedno večji,
je leta 15 p. n. š. sledila bolj ali manj mirna priključitev Noriškega kraljestva rimskemu
ozemlju.42
Zgodnjerimska naselbina se je najverjetneje oblikovala na mestu starejše keltske. V sklopu
svetiščnega kompleksa na Mariborski cesti je bilo odkrito zgodnjerimsko svetišče galoromanskega tipa, ki tudi v evropskem kontekstu predstavlja tipičen stik staroselske keltske in
rimske kulture.43 Verjetnost obstaja, da je tudi Heraklejevo svetišče na Miklavškem hribu bilo
izvorno keltsko, vendar bi zato bilo potrebno opraviti raziskave njegovih starejših gradbenih
faz.
Najzgodnejša rimska naselbina se je oblikovala na področju severnega in severozahodnega
vznožja Miklavškega hriba ter na terasi pod njim.44 V 1. stoletju pa se je že razširila tudi na
severni breg južne struge reke Savinje.45 Savinja je imela v tem času še eno, severno strugo, ob
kateri se je, na območju današnje mestne četrti Gaberje, oblikovalo ločeno obrtniškonaselbinsko jedro z lastnim svetiščnim kompleksom.
Predvidoma med leti 41–54 n. š., v času vladanja cesarja Klavdija, se je naselbina z območja
Miklavškega hriba preselila na otok med obema glavnima strugama Savinje, kjer je bilo
zgrajeno novo mesto s pravokotno ulično strukturo. V istem obdobju je Noriško kraljestvo
postalo prokuratorska provinca Noricum, Celeji je bil podeljen status municipija, z njim pa tudi
mestne pravice in uradni naziv Municipium Claudium Celeia.46 Sledilo je zlato obdobje, ki je
trajalo vse do šestdesetih let 2. stoletja, ko je bilo mesto močno prizadeto in požgano v času
markomanskih vojn.47 Kasneje, na začetku 3. stoletja, v obdobju severske dinastije, je bilo

42

LAZAR 2001, pp. 10–11.
GASPARI (et. al.) 2007, KREMPUŠ (et. al.) 2007 (v BAUSOVAC et. al. 2014, p. 10).
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mesto obnovljeno: ceste so razširili, na novo so tlakovali in okrasili forum in kapitolij ter za en
meter dvignili hodni nivo na notranjem mestnem področju. Predvideva se tudi gradnja prvega
mestnega obzidja.
Posamezne odseke celejanskega cestnega omrežja so odkrivali vse od sredine 19. stoletja dalje.
Znan je potek dveh glavnih mestnih ulic (cardo in decumanus), v osnovni cestni mreži pa je bil
(poleg manjših ulic) prepoznan tudi obstoj vzhodnega48 in zahodnega49 stranskega karda ter
severnega dekumana.50 Glavni dekuman oz. decumanus maximus je vstopil v mesto preko
mostu pri Knežjem dvorcu51 in je potekal po liniji današnje Gosposke ulice vse do
jugozahodnega dela Glavnega trga, od koder nam njegov potek ni več znan. Glavni kardo se je
z dekumanom križal pred nekdanjo stavbo Slovenijalesa na Gosposki ulici 10.52 Njegov potek
proti jugu je mogoče rekonstruirati glede na lego kloak, ki so ležale pod njim, proti severu pa
je cestišče bilo večkrat odkrito pod Ozko ulico in pod današnjo Prešernovo ulico.53
Lokacija celejanskega foruma je dolga leta ostajala uganka. Prva domneva, da se je nahajal pod
Trgom Celjskih knezov, je bila izražena v 19. stoletju, ko so na tem mestu odkrili ostanke
monumentalnega svetišča.54 Dokončno pa je bila potrjena po opravljenih raziskavah v začetku
novega tisočletja.55 Forum se je nahajal na zahodnem delu današnje Prešernove ulice (med
slaščičarno Zvezda in Narodnim domom). Zahodni stranski kardo ga je delil na dva dela:
vzhodni del je bil profani, zahodni del pa je bil označen za area sacra, zato je bil tja umeščen
kapitolij oz. glavno mestno svetišče, posvečeno Jupitru, Junoni in Minervi. Obe daljši stranici
foruma sta bili okrašeni s stebrišči, ki sta bili po obnovi v 3. stoletju najverjetneje
dvonadstropni, forum pa je bil takrat tudi tlakovan z marmornim tlakom in bogato okrašen z
marmornimi reliefi. Domneva se, da je forum na njegovi vzhodni strani zapirala mestna
bazilika.56
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Poleg kapitolija je v Celeji potrjen tudi obstoj drugih svetišč. Manjše svetišče je bilo v začetku
osemdesetih let prejšnjega stoletja odkrito na mestu današnje Glasbene šole.57 Gre za tipično in
najbolj razširjeno obliko rimskega templja na dvignjenem podiju. Omenjeno je že bilo
takoimenovano Herkulovo svetišče na Miklavškem hribu, kjer so izkopavanja, ki so potekala
med letoma 1947 in 1950,58 razkrila prvo svetišče s portikom v slovenskem prostoru.59 Večje
število napisov, posvečenim cesarjem in vsaj štirje cesarski kipi izpričujejo lokacijo svetišča ali
prostora, namenjenega kultu cesarja na območju pod jugozahodnim delom foruma.60 Ob severni
mestni vpadnici (oz. ob današnji Mariborski cesti) pa se je nahajal svetiščni kompleks
poznokeltskega in treh zgodnjerimskih svetišč.61
Po uveljavitvi krščanstva je tudi v Celju bilo zgrajenih več cerkva. Leta 1896 je bila pri gradnji
pošte odkrita in delno raziskana zgodnjekrščanska bazilika z bogatim barvnim talnim
mozaikom.62 Dobrih 50 metrov stran v jugozahodno smer je bila med leti 1989 in 1990
raziskana zgodnjekrščanska krstilnica.63 Tako bazilika, kot krstilnica sta datirani v začetek 5.
stoletja, vendar pa naj bi bila krstilnica del večje, še neraziskane škofijske cerkve.
Velik pomen med stavbami v rimskih mestih so imela javna kopališča, tako sta v Celeji bili
doslej odkriti dve. Večje kopališče je bilo odkrito že leta 1891 v vzhodnem delu današnje
Cankarjeve ulice,64 manjše kopališče pa je bilo odkrito pri gradnji današnje III. Osnovne šole v
Vodnikovi ulici.65
O izgledu zasebnih bivalnih hišah je bilo veliko odkritega pri arheoloških izkopavanjih zadnjih
let. V mestu je prevladoval tip mestne vile (villa urbana oz. domus), ki so bile razmeroma
velikih dimenzij in niso presegale prvega nadstropja. Rekonstruirana je bila velikost posamezne
parcele, ki je znašala 30 x 90 kvadratnih metrov. Stanovanjski stavbi, odkriti v kleti Knežjega
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dvora66 in Turške mačke,67 sta zaradi svoje lege ob forumu sodili med najrazkošnejše v mestu.
Manjši del vile je bil raziskan tudi ob gradnji prizidka k Narodnem domu v letih 2001 in 2003,
kjer so bile v stanovanjskih prostorih odkrite dobro ohranjene zasebne terme.68 Najnovejši in
najdragocenejši pa sta odkritji zadnjih let na Glavnem trgu69 in Muzejskem trgu.70 V bivalnih
prostorih iz Glavnega trga sta se ohranila dva mozaika in del zidnih fresk, vila na Muzejskem
trgu pa je izjemna zaradi ohranjenih stenskih in stropnih poslikav ter predstavlja neprecenljivo
najdbo tudi v mednarodnem merilu.
Nemirni časi v pozni antiki so spodbudili prebivalce Celeje h gradnji mestnega obzidja, pri
čemer so uporabili tudi marmorno okrasje in arhitekturne člene s foruma, kapitolija in zahodne
nekropole.71 V 5. stoletju so Celejo med svojim pohodom proti Italiji prečkala hunska plemena.
Po kroniki iz prve polovice 14. stoletja je Celejo porušil Atila leta 452.72

3.3 Celje v srednjem veku
Točna usoda Celeje po prihodu Slovanov nam ni znana. Je pa na podlagi napisnih tabel
izpričana kontinuiteta imena mesta, iz katerih lahko sklepamo tudi na kontinuiteto poselitve.73
V srednjem veku so mesto gradili na temeljih rimskih ruševin. Celje je bilo v srednjem veku
sicer prvič omenjeno med letoma 1125 in 1132, vendar se omemba ni nanašala na mesto,
temveč na Stari grad, kjer je imel svoj sedež mejni grof.74 Kot trg se Celje prvič omenja leta
1323,75 mestne pravice pa mu je, več kot sto let pozneje, podelil grof Friderik II., na cvetno
nedeljo, 11. aprila leta 1451.76
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3.4 Prebujanje zavesti o antični dediščini Celja
Prvi primeri zbiranja in hranjenja antičnih napisov in reliefov so zabeleženi v 15. stoletju,77 zato
je ta čas označen kot začetek zgodovine raziskav rimske Celeje.
Celo v poznem srednjem veku so bili ostanki antičnih stavb in kamnitih spomenikov stare
Celeje še vedno tako številčni, da so jih omenjali kronisti, kot sta Anonymus Leobiensis in
Jakob Unrest v svoji kroniki s konca 15. stoletja.78 Bogastvo in pomembnost rimske Celeje
omenja tudi svetniška legenda o mestnem mučencu sv. Maksimilijanu, ki se nam je ohranila v
nemščini kot uvod v Celsko kroniko.79
Tudi Celjski grofje so se zavedali antične dediščine svojega mesta. Poznan je primer
celopostavnega kipa rimske boginje, ki je bil vzidan v polkrožno nišo Knežjega dvorca, ter še
en primer kipa Ikarusa, ki je v grajski kapeli na Starem gradu služil namesto angela. Morda je
odločitvi za umestitev antičnih kipov v sodobni kontekst že botroval sočasen renesančni duh in
okrepljeno zanimanje za antiko.80
Antične spomenike in napise so v mestne zidove in hišne fasade vzidovali tudi celjski meščani.
Antične napise so dokumentirali in objavljali njihovi zbiratelji. Iz tega časa so znani Augustinus
Tyffernus (1507), Petrus Apianus in Bartholomaus Amantius (1534) ter Wolfgang Lazius
(1551).
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Pet napisov iz celejanskih nagrobnih kamnov, je konec 15. stoletja prepisal Paolo Santonino.
Santonino je bil tajnik caorlijskega škofa Petra Carlija, ki je kot odposlanec oglejskega patriarha
vizitiral škofije konjiškega arhidiakonata in tako leta 1487 obiskal tudi Celje. V njegovih
zapisih beremo, da so meščani svoje mesto še v 16. stoletju imenovali »Mala Troja«. Poleg
okrasa in vsebine rimskih nagrobnih napisov, ki so jih meščani vzidali v južna in severna mestna
vrata, v pokopališka vrata in v eno od zasebnih hiš, je Santonino omenil še par drugih rimskih
kiparskih del (ženski relief, kipca dveh orlov), ki so krasila srednjeveško mesto.81
Vidne ostanke rimske Celeje so v svojih delih iz 15. in 16. stoletja omenjale tudi nekatere druge
pomembne zgodovinske osebnosti tistega časa: Aeneas Silvius Piccolomini (poznejši papež Pij
II.) v svojem zgodovinskem spisu Historia Friderici III. Imperatoris, cesar Maksimilijan I. v
svojih zapiskih ter oglejski patriarh Francesco Barbaro, ki je zaradi cerkvene vizitacije obiskal
Celje leta 1594.82 Iz leta 1572 je znano še odkritje dveh rimskih mozaikov, najdenih na
severovzhodnem delu trga pred današnjim Knežjim dvorom. Njun najditelj, Jurij Gaisberg, je
v pismu mozaika ponudil nadvojvodi Karlu II.83

3.5 Celjska antična dediščina v 18. in 19. stoletju
3.5.1 Odkrivanje in zbiranje spomenikov
V stoletju po renesansi, so bile raziskave celjske antične dediščine omejene na objave
celejanskih napisov. V drugi polovici 17. stoletja jih objavi Janus Gruterus, v svojem delu iz
začetka 18. stoletja pa jih omenja Raymundus Duellius.84
Iz 18. stoletja so znane prve pošiljke celejanskih najdb na Dunaj. Lapidarne ostanke so vzidali
v dunajsko Dvorsko knjižnico, antične novce pa so izročili Novčnemu in antičnemu kabinetu
(sedanjemu Narodnemu muzeju). Prva dokumentirana pošiljka je iz leta 1728. Takrat je Celje
obiskal cesar Karel VI.85 in ukazal na Dunaj prepeljati rimske miljnike, ki so bili najdeni leta
1727 med gradnjo ceste v Ivenci, nato pa so jih hranili v celjskem Knežjem dvorcu. Cesar je ob
isti priložnosti ukazal poslati na Dunaj še veliko črno mizo, ki je bila vzidana v posvetovalnici
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mestnega magistrata.86 Znan je tudi primer štirih votivnih spomenikov, izbitih iz Vodnega
stolpa, ki so bili odpeljali v Trst, od koder se je za njimi izgubila vsaka sled.87
Veliko antičnih najdb, ki so ostale v mestu, je bilo uporabljenih za gradbeni material. Ko so
tako leta 1745 na novo obokali staro minoritsko oz. Marijino cerkev, so za stebre in cerkvena
vrata uporabili 36 marmornatih rimskih kamnov, ki so jih malo pred tem izkopali pred
cerkvijo.88
Zanimanje za odkrivanje antične materialne dediščine se je na področju celotne Avstro-Ogrske
monarhije še okrepilo na začetku 19. stoletja. Leta 1812 je dvorska komora celo poslala poziv
o zbiranju rimskih starin vsem podrejenim uradom in javnosti. Vzporedno z razmahom
zbirateljstva so začeli izhajati znanstveni časopisi in zborniki, ki so bili namenjeni zgodovini,
arheologiji ter drugim sorodnim strokam.89 V njih je bilo objavljeno mnogo spisov o Spodnji
Štajerski, tudi o Celju in njegovi okolici.
Leta 1791 so v Celju prvič odkrili rimski kanal. Nanj so naleteli na zahodnem delu današnjega
Glavnega trga. Na rimske kanale so nato še večkrat naleteli vse do sredine tridesetih let 19.
stoletja. Pri tem je pomembno vlogo igral okrožni inženir Friderik Byloff, ki je bil zadolžen za
gradnjo novih mestnih kanalov. Byloff si je v dvajsetih letih 19. stoletja celo prizadeval za
organizacijo širokopoteznega arheološkega izkopavanja v Celju, vendar za to idejo ni imel
pravih somišljenikov, saj je bilo moderno mesto zgrajeno na samih temeljih rimske Celeje. Leta
1821 je odkril povezan rimski sistem kanalov, ki so jih priključili na moderno kanalizacijo in
jih uporabili za odvajanje nečistoče iz mesta, za kar si je uspešno prizadeval celjski župan
Andrej Zweyer.90 Drugega, vzhodnega kompleksa rimskih kanalov tedaj še niso poznali. Prvi
načrt Celja, na katerega so bile vključene tudi lokacijami odkritih rimskih kanalov, je leta 1827
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narisal inženir Andreas Zorzinni, Byloff pa je leta 1832 zrisal načrt Celja, na katerega je poleg
nahajališč rimskih kanalov, vključil tudi nahajališča drugih rimskih starin.91
Za nadaljnje raziskovanje dediščine rimske Celeje je bilo pomembno, da je v prvi polovici 19.
stoletja na celjski gimnaziji delovalo nekaj profesorjev, ki so bili navdušeni nad arheologijo.
Prvi je bil Anton Zupančič, ki je v Celje prišel leta 1808. Zupančič je tri leta kasneje, takoj po
ustanovitvi Joanneuma v Gradcu, stopil v stik z muzejem, si zagotovil denarno pomoč, nato pa
potoval po okrožju ter popisoval starine in zbiral rimske novce. V Joanneum je poslal kar 400
novcev, izdal pa je tudi dva potopisa, v katerih govori o rimskih starinah v Celju in okolici.
Naslednja sta bila Jožef Bergmann in Gabriel Seidl, sprva ljubiteljska arheologa, ki sta kasneje
postala kustosa in nato drug za drugim celo ravnatelja dunajskega Antičnega in novčnega
kabineta. Zlasti Seidl je o Celju obširno objavljal v zborniku Jahrbiicher der Literatur.92
Omeniti velja tudi gimnazijskega perfekta Hartnida Dorfmanna, ki je na gimnaziji ustanovil
novčno zbirko in zanjo nabavil posebno železno blagajno. Graški gubernij je Dorfmannu za
njegovo delo leta 1838 preko okrožnega urada izrekel priznanje in ga pozval k nadaljevanju te
prakse. Zbirka je žal propadla med 1. svetovno vojno.93 Zelo pomembno delo je opravil tudi
mestni vikar Ignacij Orožen, ki je v dodatku svoje Celske kronike, izdane leta 1854, objavil vse
takrat znane celejanske napise.94

3.5.2 Kam s spomeniki?
Tekom 19. stoletja so se antične najdbe v Celju vse bolj kopičile in sprožile vprašanje, kam z
njimi? Čas za ustanovitev muzeja še ni bil zrel, zato so meščani lepše in zanimivejše kose še
naprej vzidovali v javne (cerkvene) in privatne stavbe, vsem mimoidočim na ogled. Veliko
najdb pa je do konca stoletja še vedno romalo v tuje zbirke.
Iz 19. stoletja se je ohranila fotografija tako imenovanih vrat z antikami, ki so se nahajala na
Zagati. Lastnik te hiše je bil profesor Ivan Küttel, velik ljubitelj starin. Küttel je zadverje in
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dvorišče ločil z močnimi vrati v obokanih kamnitih podbojih, v zidove okoli vrat pa je nato
vzidal rimske spomenike iz Celja in okolice. Od tod tudi izvira poimenovanje »vrata z
antikami«, ki so jim ga nadeli someščani. Küttel je vsaj dva od teh spomenikov (gre za dva
nagrobnika) že našel vzidana v hišo. Večino spomenikov iz svoje zbirke je namestil na zunanjo
stran vratnega okvirja. Poleg omenjenih dveh nagrobnikov, se je na vratih z antikami znašla še
glava rogatega vodnega božanstva, relief z Amorjem in Psiho, rodbinski nagrobnik, okrašen z
Meduzino glavo in delfinoma, relief dveh Rimljanov ter votivni spomenik, odkrit leta 1802 na
Vipoti nad Celjem. Vrata z antikami danes niso ohranjena, ker jih je 14. februarja 1945, tik pred
koncem 2. svetovne vojne, porušila bomba. Po končani vojni so vzidane rimske spomenike
rešili iz razvalin in jih prenesli v celjski Mestni muzej.95
Rimski spomeniki so bili vzidani tudi v Marijino cerkev, in to še pred 19. stoletjem. Leta 1826
so tja, na pobudo inženirja Byloffa, prenesli rimski mozaik, odkrit na današnji Prešernovi ulici,
ter ga umestili v cerkveni prostor kot podnožje oltarja.96 Leta 1831 so v Marijino cerkev želeli
vgraditi še nekaj drugih antičnih kamnov, vendar je takrat ordinariat zavrnil pobudo z
obrazložitvijo, da poganski predmeti ne sodijo v krščansko svetišče.
Kot možni lokaciji za hrambo antičnih spomenikov v Celju sta se sprva omenjali dvorišči
spodnjega gradu ali novega magistrata. Nekaj starin se je res nabralo okoli magistrata, bolj resne
rešitve pa, zavoljo s tem povezanih stroškov, niso našli. Novce in druge drobne najdbe so zato
leta 1855 po konservatorju Hassu poslali v graški Johanneum, ravno tako pa je tja romal tudi
mozaik, ki so ga leta 1835 odkrili v eni izmed hiš na Glavnem trgu.97
Vsakokrat, ko so se v Celju lotili gradnje ali prenove, so naleteli na nove rimske najdbe: ob
izravnavi bivšega pokopališča okoli opatijske cerkve in tudi v njeni notranjosti, med
izkopavanjem temeljev za železnico, za gimnazijo, za lesno podjetje Maksa Stepišnika (na
mestu današnje III. osnovne šole), na Cankarjevi ulici, in drugje. Veliko so jih potegnili tudi iz
reke Savinje. Najdbe so deloma še vedno vzidovali na raznih krajih po mestu, deloma so se
izgubile ali pa so bile odpeljane na Dunaj ali v Gradec.
Takšno prakso je končno prekinila ena pomembnejših in obsežnejših celjskih najdb. To je bila
najdba prokuratorskih in vojaških votivnih spomenikov na Stanetovi ulici, ki so jih izkopavali

95

OROŽEN 1971, pp. 43–44, 1957, p. 33.
OROŽEN 1854, p. 192.
97
OROŽEN 1971, pp. 99–100.
96

20

v 50. in 60. letih 19. stoletja.98 Pomembno najdbo so želeli obdržati v Celju, zato se je za njeno
hrambo končno našel prostor znotraj mesta. S privolitvijo opata Matije Voduška, ki je že leta
1843 v hrambo sprejel kip Noriškega vojaka, so najdbe iz Stanetove ulice namestili ob farno
cerkev, jih zavarovali z mrežo in tako je v Celju nastal prvi lapidarij.99
Vsi ti dogodki so pomembno vplivali na ustanovitev celjskega Mestnega muzeja in oblikovanje
celjskega Muzejskega društva še pred koncem 19. stoletja.

3.6 Celjski mestni muzej in Muzejsko društvo
Čeprav je mestna uprava sprejela sklep o ustanovitvi lokalnega muzeja že 3. septembra 1880,100
je celjski Mestni muzej oz. Localmuseum der Stadt Cilli odprl svoja vrata šele 1. maja 1882.101
V uporabo so mu bili prepuščeni prostori stare glavne mestne šole na Slomškovem trgu, kjer se
danes nahaja celjska Glasbena šola. Celjski mestni muzej je bil ustanovljen kot drugi najstarejši
na Slovenskem. Starejši od njega je bil edino Kranjski deželni muzej v Ljubljani, ustanovljen
leta 1821.
Kot mnogi drugi slovenski muzeji, ki so bili ustanovljeni v tem času, je tudi celjski muzej sprva
deloval po zaslugi nepoklicnih muzealcev. Muzejski ustanovni odbor se je decembra 1882 s
tem namenom preoblikoval v Muzejsko društvo oz. Museal–Verein, in od septembra 1883 dalje
prevzel skrb za muzej.102
V vlogi predsednika društva je nastopil Emanuel Riedl, sodelavec celjskega Revirnega urada,
sicer pa tudi zaupnik Dunajske Centralne komisije za spomeniško varstvo. Ostalo članstvo so
predstavljali profesorji in drugi celjski izobraženci, ki so bili politično nemško usmerjeni. Na
ustanovnem sestanku so si zastavili cilje, ki so bili vsebinsko sorodni ciljem današnjih muzejev:
njihova vizija je bila vzpostavitev muzeja kot prostora, namenjenega učenju, kjer si lahko
njegovi obiskovalci brezplačno širijo znanje o naravi ter o razvoju umetnosti in industrije. Želeli
so zbujati in podpirati čut za raziskovanje, ohranjati umetnostne in zgodovinske spomenike, pa
tudi zbujati zanimanje za sodobne teme. Med svojimi praktičnimi nalogami so izpostavili skrb
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za ohranitev grajske razvaline Gornjega Celja (kot so takrat imenovali celjski Stari grad),
zbiranje obstoječih rimskih spomenikov in načrtno izkopavanje še neodkritih spomenikov.
Načrtovali so tudi raziskovanje keltskega obdobja.103
Prva desetletja po ustanovitvi je bilo delovanje muzeja usmerjeno v zbiranje muzealij,
arhivskega gradiva in starih knjig, člani društva pa so bili aktivni tudi na terenu. Emmanuel
Riedl, prvi muzejski kustos, je skrbno beležil in objavljal nove celejanske najdbe. Leta 1889 je
vodil arheološka izkopavanja na Cankarjevi cesti, kjer so bile odkrite rimske terme, leta 1897
pa prva zaščitna arheološka izkopavanja ob gradnji poštnega poslopja, ko je bila odkrita
zgodnjekrščanska bazilika z bogatim mozaičnim okrasom. Istega leta so potekala tudi
izkopavanja za Narodni dom, kjer so bili odkriti ostanki zahodnega obzidja in ostanki
monumentalne javne zgradbe. Ostanke še enega kopališča pa so odkriti ob gradnji šole na
Vodnikovi ulici.104
Muzejsko društvo je 17. avgusta 1884 po odredbi Štajerskega deželnega odbora v upravo in
gospodarjenje dobil razvaline gradu Gornje Celje. Rekonstrukcije, ki jih je društvo opravilo na
grajskih poslopjih pred letom 1918, so sicer res preprečile nadaljnje propadanje ruševin, vendar
pa so bile ob tem napravljene tudi hude restavratorske napake.105 Društvo je poskrbelo za prve
načrtne arheološke raziskave v Celju, arheološka izkopavanja pa so vršili tudi izven mesta
(Šešče v Savinjski dolini in Rifnik). Večina arheoloških najdb je bila prenešena v celjski mestni
muzej, del najdb pa je pristal v drugih zbirkah.106
Zbirka mestnega muzeja je bila ob otvoritvi l. 1882 razstavljena v dveh notranjih prostorih in v
pokritem lapidariju na dvorišču. Na ogled so bile zgodovinska in naravoslovna zbirka ter zbirka
polizdelkov in izdelkov sodobne industrije. V lapidarij pa so umestili antične predmete: napise,
reliefe, nagrobnike in arhitekturne člene. Od drugih celejanskih ostankov so razstavili tudi
rimske mozaike, ki so jih obesili na stene, na mize pa so razporedili fragmente fresk, strešne in
zidne opeke ter druge drobne predmete. Posebno mesto so namenili zbirki kovancev, vrednotnic
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in medalj. Zasnova muzejske postavitve se tekom let ni spreminjala, le dodajali so nove
eksponate, ki jih je muzej pridobil z izkopavanji, odkupi, darovi meščanov107 ali na posodo za
določen čas. Muzej si je leta 1892 ob obisku Celja ogledal tudi cesar Franc Jožef.108
Leta 1894 je izšla priloga Izvestij državne gimnazije v Celju, kjer je Georg Schön objavil vse
spomenike, ki so bili zbrani v celjskem lapidariju.109 Leta 1889 pa je bil izdan nemški vodnik
po muzeju z naslovom Fürer durch die Sammlungen des Localmuseums der Stadt Cilli. Vodnik
je poleg poimenovanja predmeta vključeval tudi podatek o njegovem izvoru in načinu
pridobitve, v primeru donacije ali začasne posode predmeta, pa sta bila navedena tudi ime in
priimek donatorja. Od izdaje vodnika pa do leta 1899, ko je bil nastavljen prevzemni inventar
ob menjavi društvenega vodstva, se ni vodilo natančne evidence novih muzejskih pridobitev.
Za to je bilo bolj skrbno poskrbljeno med leti 1901 in 1919 v dokumentu Zuwachs-Inventar des
Museums der Stadt Cilli vom Jahr 1901 an, ki bi ga v današnjem muzejskem kontekstu
imenovali akcesijska knjiga. V njem so poleg poimenovanja predmetov navedli tudi njegov
opis, datum pridobitve, ceno (v primeru nakupa), ime prodajalca oz. donatorja, podatek o
obdobju izposoje predmeta in prostor v muzejski postavitvi, kamor je bil predmet nameščen.
Pod zaporedno številko 220 lahko preberemo vpis najdragocenejšega muzejskega predmeta,
šestkratnega zlatnika cesarja Avrelijana (270–275), najdenega na neki njivi na Teharjah, ki ga
je muzej novembra 1910 odkupil od Auguste Šotel iz Gaberja.110 Natančna evidenca podatkov
o muzejskih predmetih se je izkazala za še posebej dragoceno ob selitvi muzeja v Staro grofijo,
ko se je provenienca številnih predmetov izgubila, in so jo lahko ponovno odkrili ravno po
zaslugi pričujočega dokumenta.111
Velik izziv za delovanje celjskega Mestnega muzeja je že od začetka predstavljala prostorska
stiska, zato je vodstvo društva v zvezi s tem redno naslavljalo pritožbe na mestno upravo.
Prostor za lapidarij in rimske mozaike jim je v zgodnjih 80. letih 19. stoletja sicer obljubljala
Mestna hranilnica, ki se je v tem času selila v novo stavbo, vendar se selitev muzejskih
eksponatov v te nove prostore ni nikoli uresničila.112 Leta 1912, ko zaradi prostorske stiske v
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muzeju niso mogli razstaviti izjemne najdbe 600 ohranjenih rimskih srebrnikov iz Prelaska, so
predstavniki mestnih oblasti prvič izrekli javno obljubo, da bodo Mestnemu muzeju prepustili
prostore v Stari grofiji.113 Zaradi nemirnih vojnih let, ki so sledila, pa je muzej ostal v prostorih
na Slomškovem trgu vse do leta 1945. Še posebej utesnjeno je bilo med 1. svetovno vojno, ko
so svoje prostore morali deliti z vojsko.
V letih od 1883 do 1919 je Muzejsko društvo izjemno prispevalo k zaustavitvi propada Starega
gradu, preprečilo je nelegalne arheološke izkope in plenjenje najdb ter v veliki meri zaustavilo
odtok najdb iz Celja. Poleg tega, pa je društvo pripravilo tudi zasnovo muzejskih zbirk, ki so se
tekom sledečih let še dopolnjevale in nadgrajevale.114
Po 1. svetovni vojni, v negotovih časih med prehodom iz Habsburške monarhije v Kraljevino
Srbov, Hrvatov in Slovencev, je v delovanje društva odločilno posegla mestna oblast.
Engelbertu Pototschniggu (zdaj Potočniku), takratnemu namestniku predsednika društva, je 23.
aprila 1919 odvzela funkcijo skrbnika muzejskih zbirk in jo dodelila prof. Franu Mravljaku.115
Jeseni leta 1924 ga je na tej funkciji nasledil prof. Janko Orožen. Muzej je bil v letih po 1.
svetovni vojni za javnost zaprt, ponovno je odprl svoje zbirke za javnost leta 1925.116 Orožen
je leta 1927 izdal prvi del kratke zgodovine Celja, ki ji je dodal še arheološki del kot vodnik po
muzeju in lapidariju, po vzidanih rimskih napisih v mestu in okolici ter ga dopolnil s pregledom
celejanskih napisov, ki so bili prenešeni iz mesta ali pa izgubljeni. Delo muzejskega kustosa je
bilo v tem obdobju še vedno ljubiteljsko. Še vedno so se izvajala arheološka izkopavanja,
vendar so bila bolj usmerjena v okoliške kraje. Za najpomembnejše odkritje medvojnega
obdobja so veljale najdbe iz Potočke zijalke.117 Tik pred začetkom 2. svetovne vojne so želeli
začeti z obnovo prostorov Stare grofije za potrebe muzeja, vendar se je to zgodilo šele po
končani vojni.
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3.7 Pokrajinski muzej regionalnega pomena
Po koncu 2. svetovne vojne, se je celjski Mestni muzej leta 1945 končno selil v nove prostore.
Leto dni kasneje, je muzej končno postal tudi samostojna profesionalna ustanova, ki je nasledi
la zbirke bivšega Muzejskega društva. Leta 1945 je bilo v inventarju zbirk zavedenih 3.524
muzealij.118
Kot obljubljeno s strani mestnih oblasti, so muzeju v uporabo prepustili prostore v Stari grofiji,
kjer je pred tem delovalo sodišče. Na voljo so dobili prvo nadstropje in nekaj manjših prostorov,
za lapidarij pa so predvideli kletne prostore. V kleti je takrat imelo svoje mesto vinsko
predelovalno podjetje, ki prostora ni izpraznilo vse do leta 1962. Lapidarij so za obiskovalce
tako odprli šele leta 1. maja 1963.119
Povečalo se je tudi število muzejskih delavcev. Poleg ravnatelja in pomožnega osebja, so v
muzeju od leta 1948 dalje bili zaposleni tudi konservator in trije kustosi: za prazgodovinsko in
slovansko arheologijo, za rimsko arheologijo ter za umetnostno zgodovino in narodopisje. Za
arheološko dediščino sta bila zadolžena Lojze Bolta, ki je bil specializiran za predzgodovino,
ter Vera Kolšek, ki je raziskovala obdobje rimske zgodovine, ukvarjala pa se je tudi z antičnimi
napisi.
Ob prihodu strokovnih delavcev se je delo v muzeju širilo in formirali so se posamezni oddelki.
Iz oddelka Narodnoosvobodilne fronte, se je leta 1963 osamosvojil Muzej revolucije Celje, ki
danes deluje pod imenom Muzej novejše zgodovine Celje. Arhivsko gradivo, ki se je tudi
hranilo v okviru muzeja, pa so predali v leta 1957 ustanovljeni Zgodovinski arhiv Celje.
Tekom let, ki so sledila, se je delovno območje celjskega muzeja razširilo tudi v okoliških kraje.
Prej mestna ustanova je zdaj prerasla v muzej regionalnega pomena, zato je bil 28. januarja
1966 utemeljeno preimenovan v Pokrajinski muzej Celje.120
Kljub selitvi muzeja v Staro grofijo že takoj po koncu 2. svetovne vojne so njene prostore
obnavljali vse do sredine osemdesetih let. V vmesnem obdobju so bile organizirane številne
občasne razstave, muzej pa je s svojimi zbirkami večkrat sodeloval tudi na razstavah sorodnih
institucij. Stalne razstave so bile zato odprte skladno z zaključenimi posameznimi fazami
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prenove: leta 1951 sta bili odprti stalni razstavi o NOB in umetnostni zgodovini, leta 1956 stalni
etnološki in arheološki razstavi, ki sta bili štiri leta kasneje deponirani zaradi nadaljevanja
obnovitvenih del). Lapidarij v kleti grofije je zaživel leta 1963 ob mednarodnem kolokviju o
pozni antiki, leta 1969 pa so odprli še lapidarij na prostem in stalno arheološko zbirko. Stalna
kulturnozgodovinska zbirka je bila odprta leta 1974, ob stoletnici muzeja, leta 1982, pa so
razstavne vsebine zaokrožili z otvoritvijo stalne etnološke zbirke, zbirke stare savinjske
keramike, numizmatične zbirke, zbirke Alme Karlin ter prikaza zgodovine Celja na vedutah in
nekaterih predmetih.121
V povojnem obdobju je bilo terensko arheološko delo sprva omejeno na nadzore pri številnih
gradbenih posegih. Tako je muzej konec 40. let izpeljal prva izkopavanja, ki so vodila do
odkritja Herkulovega svetišča na Miklavškem hribu. Prva povojna zaščitna arheološka
izkopavanja pa so bila izvedena šele leta 1968. Sledilo je obdobje, ki so ga zaznamovale številne
celejanske najdbe: ostanki zahodne nekropole (1976), posamezni mestni predeli s tlakovanimi
mestnimi ulicami in odlično ohranjeno kanalizacijo (1972, 1989, 1990), stanovanjske zgradbe
s freskami in mozaiki (1980, 1986, 1987), ter ostanki mestnega obzidja (1986, 1989, 1991).122
Stanje Pokrajinskega muzeja Celje, kot tudi stanje drugih ustanov in služb, ki so leta 1982 v
Celju opravljale službo varovanja kulturne dediščine, je ob tem pomembnem jubileju podrobno
popisala takratna ravnateljica muzeja Vera Kolšek.123 Med drugim navaja podatek, da se je od
leta 1945 do leta 1981 število muzealij v inventarju povečalo iz 3.524 na 36.702 enot. Zaključek
prenove Stare grofije, vzpostavitev stalnih razstav ter pomembno delo na terenu je
Pokrajinskemu muzeju Celje prineslo celo mednarodni sloves, saj se je kot eden prvih v
Sloveniji leta 1990 uvrstil med nominirance za prestižni naslov Evropski muzej leta.
Od leta 1984 dalje je del arheoloških terenskih raziskav prevzel novo ustanovljen Zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine Slovenije, kjer je na celjskem območju delovala
arheologinja in konservatorka Alenka Vogrin.
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3.8 Pokrajinski muzej na prelomu tisočletja
Prehod v 21. stoletje je za Pokrajinski muzej Celje prinesel nove izzive in uspehe. V okviru
muzeja so se konec 20. in v začetku 21. stoletja s celjsko arheološko dediščino ukvarjali in
znanstvene ugotovitve objavljali naslednji arheologi: Darja Prikmajer, Irena Lazar, Maja
Bausovac, Jure Krajšek in Rafko Urankar. Njihovo delovanje je bilo tesno prepleteno z leta
1999 preimenovanim Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Celje
(ZVKDS OE Celje), kjer sta delo Alenke Vogrin nadaljevala Robert Krempuš, za njim pa
Danijela Brišnik.
Področje njegovega delovanja se je stalno širilo, nove pridobitve in odkritja pa so znova sprožile
iskanja rešitev za prostorsko stisko v muzeju.
3.8.1 Knežji dvorec
Kot primerno mesto za nove razstavne prostore v Celju je bil izbran celjski Knežji dvorec.
Dvorec je umeščen v samo središče mesta in sodi z vidika kulturne dediščine med
najpomembnejše srednjeveške spomenike v Sloveniji.124 Po 2. svetovni vojni so bili njegovi
prostori namenjeni vojašnici, v 80. letih preteklega stoletja pa je bil dvorec izpraznjen in od
takrat so v njem potekala obnovitvena dela.
Na dvorišču Knežjega dvorca so od leta 1992 potekale sistematične arheološke raziskave pod
vodstvom Alenke Vogrin iz ZVKDS OE Celje. Vznemirljiva odkritja so spodbudila
nadaljevanje raziskav, ki so trajala vse do leta 1996. Vogrinova je že leta 1993 podala prvi
predlog za predstavitev dobro ohranjenih in presenetljivih rimskih ostankov ter struktur
srednjeveškega dvorca Celjskih grofov.125 Temu se je pridružil tudi Pokrajinski muzej Celje, ki
je med leti 1995–2005 podal tri različice predloga za muzejsko namembnost stavbe, ki jih je
mestni svet Mestne občine Celje vedno znova potrdil in sprejel.126

124

OROŽEN 1957, p. 35. Knežji dvorec stoji na mestu, kjer je v rimskih časih stal grad oz. arx. V srednjem veku
je na njegovem mestu najprej stal stolpni gradič plemiške družine Grasl, okoli leta 1400 pa so Celjski grofje na
tem mestu pozidali Spodnji grad in si v njem uredili svoje bivališče. Grad je bil utrjen z obzidjem in jarkom. Po
prihodu Habsburžanov, se je poslopje sprva uporabljalo kot vicedomski urad, leta 1750 pa je bilo poslopje
preoblikovano v vojašnico. Vojska je bila tam nastanjena tudi v času Kraljevine SHS.
125
KREMPUŠ 2001.
126
Iz utemeljitve nagrade, ki so jo ustvarjalci razstave CELEIA – mesto pod mestom prejeli od Slovenskega
arheološkega društva leta 2010 (internetni vir, št. 4).

27

Sodelavci Pokrajinskega muzeja Celje so v Knežji dvor umestili naslednje razstave:
-

Stalno arheološko razstavo »CELEIA – mesto pod mestom«
Razstavo, posvečeno rimski dediščini mesta Celje, so otvorili 15. aprila 2009. To je bila
prva razstava v novih prostorih Knežjega dvorca. Njena posebnost je, da je večina
predstavljenih artefaktov umeščenih in situ, zato se nahaja v kletnih prostorih, na nivoju
rimske arheološke plasti.

-

Stalno arheološko razstavo »Od šivanke do zvezd – predzgodovina«
Stalno arheološko razstavo Od šivanke do zvezd so otvorili 20. aprila 2015. Njena
avtorica je kustodinja Darja Pirkmajer, ki je bila v letu 2015 tudi prejemnica
Valvasorjeve nagrade za življenjsko delo. Razstava predstavlja najstarejša obdobja
celjskega območja in obsega gradivo iz kamene, bakrene, bronaste ter železne dobe.
Poseben poudarek je na gradivu iz slovečih arheoloških najdišč: Potočke zijalke,
Rifnika in Slatine v Rožni dolini. Predstavljene muzealije razkrivajo preteklost različnih
starodavnih ljudstev, ki so prebivala na rodovitnem območju Savinje in njenih pritokov.
Razstava je bila leto po odprtju že dopolnjena z novimi izjemnimi najdbami iz
izkopanega groba bojevnika iz pozne starejše železne dobe, ki so ga odkrili v okolici
Hrastnika. Med najdenimi grobnimi pridatki sta še posebej negovska čelada, ulita iz
brona, ter dobro ohranjena in bogato okrašena bronasta pasna garnitura s kavljasto pasno
spono. Najdbe so datirane v pozno 5. oz. zgodnje 4. stoletje pr. n. št.127

-

Stalno razstavo »Grofje Celjski«
Razstavo Grofje celjski so otvorili 4. oktobra 2012 ob 130. obletnici celjskega muzeja
in 576. obletnici pokneženja Celjskih grofov. Hkrati je otvoritev razstave sovpadala tudi
z otvoritvijo obnovljenega osrednjega dela Knežjega dvorca, s katerim je Mestna občina
Celje uspešno dokončala tretjo fazo njegove prenove. Avtorica razstave, kustodinja
Rolanda Fugger Germadnik, je razstavo prvič postavila že leta 1999 v razstavnih
prostorih Stare grofije. Do ponovne postavitve v Knežjem dvorcu, pa je zaradi
pomanjkanja prostora obležala v depoju. Razstava je bila leta 2012 ne samo oblikovno
prilagojena, ampak tudi strokovno dopolnjena z najnovejšimi izsledki o grofih Celjskih
s področja zgodovine, arheologije in umetnostne zgodovine. Dodani so bili tudi nekateri
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novi eksponati, razstavni panoji so dopolnjeni z angleškimi prevodi, manjkajo pa niti
vsebine, namenjene najmlajšim muzejskim obiskovalcem.128
Poleg omenjenih stalnih razstav je v razstavišču Knežji dvorec prostor tudi za občasne razstave.
Trenutno je do konca leta 2020 na ogled razstava, posvečena raziskovalcu starejše kamene
dobe, prof. dr. Srečku Brodarju, ki je odkril prve sledi kamenodobnega človeka v visokogorski
jami Potočki zijalki.
Za projekt Revitalizacije in umestitve muzejskih vsebin v Knežji dvor v Celju je Pokrajinski
muzej Celje prejel Valvasorjevo nagrado za enkratne dosežke v letu 2013. S selitvijo v Knežji
dvorec Pokrajinski muzej Celje namreč ni pridobil le novih razstavnih prostorov, ampak tudi
druge prostore, pomembne za delovanje sodobnega muzeja ter za ohranjanje njegove povezave
z lokalnim okoljem: multimedijsko opremljeno dvorano Barbare Celjske, muzejsko trgovino,
ploščad in fasado Knežjega dvorca kot informativni pano. V obrazložitvi nagrade je še posebej
poudarjena kvaliteta novih stalnih razstav CELEIA – mesto pod mestom in Grofje Celjski, ki v
spomeniško zahtevnem stavbnem kompleksu pripovedujeta o bogati in premalo upoštevani
preteklosti Celja kot temelja slovenske identitete. Razstavi upoštevata načeli vključevanja in
dostopnosti, predvideno je tudi sodelovanje s poklicnimi skupinami in lokalnimi obrtniki.
Nagrado so prejeli sodelavci avtorske skupine projekta: muzejska svetovalka Darja Pirkmajer,
muzejska svetnica mag. Rolanda Fugger Germadnik, kustos Jure Krajšek in direktor Stane
Rozman.129

3.8.2 Stara grofija
Ob selitvi v nove prostore Knežjega dvorca, se je sprostil dragocen prostor v Stari grofiji. Tam
se še vedno nahajajo nekatere stalne zbirke Pokrajinskega muzeja, ki so nastale v povojnem
obdobju, spet druge pa so končno lahko zaživele v večjem obsegu.
Iz povojnega obdobja izvira Kulturnozgodovinska zbirka s slavnim Celjskim stropom ter
lapidarij v kletnih prostorih grofije. Več prostora je pridobila razstava o celjski popotnici z
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naslovom Alma M. Karlin Poti, povsem nova pa je razstava Od gotike do historizma po korakih,
ki je prilagojena za obiskovalce z okvaro vida.
Trenutno sta v Stari grofiji na ogled postavljeni tudi dve občasni razstavi: prva nosi naslov
ČAST IN SLAVA, Odlikovanja, medalje, znaki in značke iz zbirk Pokrajinskega muzeja Celje,
druga pa je posvečena Almi Karlin in je naslovljena Azija me je povsem uročila.
-

Lapidarij in arheološki park miljnikov
Celjski lapidarij je trenutno organiziran v dve ločeni postavitvi. Prva se nahaja v kletnih
prostorih Stare grofije. Gre za eno največjih tovrstnih zbirk pri nas, saj se razprostira na
440 kvadratnih metrih površine. Druga pa je arheološki park miljnikov, ki je umeščena
na zelenico za Staro grofijo.
Arheološki park sestavljajo rimski miljniki in še nekaj večjih arhitekturnih členov
(kapitelov, baz stebrov, fragmentov nagrobnikov in nagrobnih napisov, ipd.), za katere
je zmanjkalo prostora v notranjem delu lapidarija. Miljniki so v rimskih časih na
državnih cestah označevali razdalje do večjih mestnih središč. Mednje je kot avtonomno
mesto sodila tudi Celeja, ki je predstavljala točko, od katere so šteli razdalje do
naslednjega mestnega ozemlja.130 V Pokrajinskem muzeju trenutno hranijo 16
miljnikov, ki so bili najdeni na trasi Via publica Emona–Poetovia. Datirani so v čas med
2. in 4. stoletjem. Enajst miljnikov je bilo najdeno v Celju, preostali pa prihajajo iz
njegove bližnje okolice: po en je bil najden v Arji vasi in na gradu Lindek pri
Frankolovem, trije prihajajo iz Škofje vasi, še en miljnik iz tega najdišča pa je bil
izgubljen. Iz celjskega območja prihaja tudi devet miljnikov, ki so bili najdeni v
Ivenci.131 Ti so bili na željo cesarja Karla VI. že v 18. stoletju prenešeni v dunajski
Umetnostnozgodovinski muzej.132 Miljniki so vkopani pol metra v zemljo, očiščeni in
impregnirani s posebno snovjo proti propadanju. Kljub temu pa so skupaj z ostalimi
najdbami, ki so prezentirane na tem mestu, močno izpostavljeni zunanjim vplivom.
Zbirka v notranjem lapidariju sodi med najpomembnejše lapidarne zbirke v Srednji
Evropi. Vključuje kamnite rimske spomenike, zbrane iz različnih lokacij mesta in
njegove okolice. Med pomembnejše sodi epigrafsko gradivo, saj daje vpogled v
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strukturo celejanskih prebivalcev, razkriva medkulturno naravo mesta in dokazuje
njegovo širšo vpetost v rimski imperij. Najstarejši napis v notranjem v lapidariju (in
najverjetneje tudi najzgodnejši celejanski napis nasploh) je datiran v prvo polovico 1.
stoletja in kaže na zgodnjo romanizacijo keltskega prebivalstva na območju današnjega
Celja.133 Napis omenja Gaja Julija Vepa, ki mu je bilo darovano rimsko državljanstvo,
vključno z njegovimi potomci.134
Poleg rimskih napisov, je v lapidariju hranjeno tudi raznovrstno kiparsko gradivo: z
reliefi okrašeni nagrobniki, samostojni reliefi, kiparski fragmenti, celopostavni kipi, ipd.

3.8.3 Zunanje razstave
Pokrajinski muzej Celje obsega še devet zunanjih razstav, ki se nahajajo na različnih lokacijah
v okolici Celja in obravnavajo raznolike tematike:
-

Arheološki park Rifnik.

-

Stalna arheološka razstava Rifnik in njegovi zakladi, na ogled v starem trškem jedru
Šentjurja.

-

Muzejska zbirka Glažute na območju Žusma v cerkvi Sv. Leopolda v Loki pri Žusmu.

-

Stalna etnološka razstava Etnološka zbirka Šmid, na ogled v starem zdravstvenem domu
na Planini pri Sevnici.

-

Rojstna hiša Lavoslava Schwentnerja oz. Schwentnerjeva hiša. Hiša na Vranskem, kjer
se je rodil ljubljanski knjigarnar in založnik pesnikov in pisateljev moderne.

-

Potočka zijalka na Olševi.

-

Stalna razstava Potočka zijalka – zatočišče ledenodobnega človeka na Olševi v gostišču
in muzeju Firšt v Solčavi.

-

Razstava KUHARCA ali Kako so kuhale gospodinje na Celjskem v drugi polovici 19. in
prvi polovici 20. stoletja, na ogled v Gradu Strmol v Rogatcu.

-

Razstava Ipavci, skladatelji in zdravniki v Šentjurju, na ogled v Ipavčevi hiši v
Šentjurju.135
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4 SODOBNE PREZENTACIJE CELJSKE ANTIČNE DEDIŠČINE
Sodobno Celje je zraslo na temeljih antične Celeje, zato je danes v Registru kulturne dediščine
območje bivšega Noriškega municipija opredeljeno kot kulturni spomenik Celje – Arheološko
najdišče Celje.136 Ob načrtovanih gradbenih posegih v tem prostoru se zato predhodno izvedejo
presoje vplivov na arheološke ostaline in najdišča. V primeru odkritih najdb se vzporedno z
gradbenimi deli izvedejo arheološka izkopavanja, v primeru najdb izjemnega pomena, pa lahko
ZVKDS OE Celje gradbena dela ustavi in zahteva ureditev arheoloških ostalin in situ, na mestu
odkritja.
Opisani postopek sledi načelom preventivne arheologije, ki so bili podrobno opredeljeni v
Evropski konvenciji o varstvu arheološke dediščine. Konvencija, ki je bila sprejeta na srečanju,
ki je potekalo leta 1992 na Malti,137 je pojem celostnega ohranjanja kulturne dediščine razširila
tudi na arheološko dediščino. V mednarodno pravo je uvedla dolžnost za države podpisnice, da
morajo biti »…v presojah vplivov na okolje in odločitvah, sprejetih na tej podlagi, v celoti
upoštevani arheološka območja in njihov položaj.«138 Prav tako je dediščinske vsebine vključila
že v najzgodnejše, strateške faze načrtovanja, ko je še možno, da se posegom v dediščino
izogne, kar predstavlja eno od najuspešnejših poti za iskanje uravnoteženih prostorskih rešitev.
Slovenija je omenjeno konvencijo ratificirala leta 1999, celovito pa se ji je zavezala v letih 2008
in 2009, ko je bil sprejet novi Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) in ustanovljen
Center za preventivno arheologijo v sklopu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije
(ZVKDS CPA).139
Ureditev arheoloških ostalin in situ predstavlja torej obliko posega v kulturno dediščino, ki
omogoča njeno ohranitev v najbolj celostni obliki. Tehnične koristi takšne ureditve se kažejo v
upočasnjenih procesih propadanja in omogočenemu monitoringu oz. spremljanju okoljskih
dejavnikov, tako da se lahko ob zaznavi odklonov takoj izvedejo zaščitni posegi.140 Spomenik
na ta način ni iztrgan iz svojega konteksta in pomembno bogati kulturno podobo lokalnega
okolja. Ob in situ ureditvi arheoloških ostalin, ki zajema izvedbo vseh potrebnih
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konservatorskih in restavratorskih postopkov, je pomembno tudi, da se na ustrezen način uredi
njihova prezentacija. Le tako je najdba osmišljena in dostopna tudi širši javnosti.

4.1 Herkulovo svetišče na Miklavškem hribu
Herkulovo svetišče leži na terasi pobočja Miklavškega hriba, ki se vzpenja nad južnim bregom
Savinje. Svetišče so delno izkopali v 50. letih prejšnjega stoletja in še danes je v isti obliki
prezentirano in situ.
Še pred izkopavanji je bilo na Miklavškem hribu najdenih veliko število rimskih ostankov,
nekaj antičnih kamnitih spomenikov je bilo vzidanih tudi v cerkev sv. Nikolaja na vrhu hriba.
Na ostanke svetišča so naleteli na terasi, poimenovani Sadnikov vrt, ki je bil s severne strani
ojačan s podpornim zidom. Na poškodovanih delih tega zidu so naleteli na rimski tip gradnje.
Prav tako so v neposredni bližini vrta naleteli na fragment rimskega kapitela. Iz teh razlogov se
je ravnateljstvo celjskega mestnega muzeja odločilo na območju Sadnikovega vrta v letih 1947–
1949 izpeljati prva izkopavanja, od leta 1950 pa je z izkopavanji nadaljevala Slovenska
akademija znanosti in umetnosti pod vodstvom Josipa Klemenca.141
Izkopani so bili temelji večjega svetišča s portikom in tremi nišami na južni strani: dve
polkrožni in eno četverokotno. Na severni in zahodni strani naj bi portik podpirala dva podporna
zidova, ki sta hkrati preprečevala zdrs zidov in povečala površino svetišča. Izkopavanja so
potekala večinoma na prostoru portika in dvorišča okoli svetišča, medtem ko so območje naosa
samo očistili in preko njega izkopali jarek. Izkopavali so le plasti do zidov, medtem ko so do
temeljev prišli le v redkih sondah.142 Na območju so našli tudi več arhitekturnih in kiparskih
fragmentov, ki so nekoč pripadali templju. Na podlagi marmornih ostankov kipa v nadnaravni
velikosti (dvoje rok z batom in ogromni palec), je Klemenc to svetišče opredeli kot
Herkulovo.143
Svetišče s portikom se je v tem primeru prvič pojavilo na slovenskem prostoru zato se je ob
izdelavi idealne rekonstrukcije za razstavo v Narodnem muzeju pojavila ideja o rekonstrukciji
svetišča in situ. Predlog rekonstrukcije svetišča sta po posvetu z arheologi Josipom Klemencem,
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Vero Kolšek in Petrom Petrujem pripravila študenta arhitekture S. Stegu in S. Peršin.144
Poročilo o dejansko opravljenem delu ne obstaja. Klemenc navaja le, da je bilo temeljno zidovje
zaščiteno in da je bil marmorni kapitel postavljen na vrh ustreznega stebra, ki tako priča o višini
rimskega templja.145
Kljub temu, da smo z današnjega stališča lahko kritični do izpeljave procesa izkopavanja in
rekonstrukcije v 50. in 60. letih preteklega stoletja, je bilo svetišče zahvaljujoč raziskovalcem
ohranjeno in situ, kar omogoča nadaljevanje raziskovanj in njegovo ponovno interpretacijo.
Zadnje desetletje se s svetiščem intenzivno ukvarja arheologinja Maja Jerala.
Najnovejše raziskave kažejo, da je tako imenovano Herkulovo svetišče edino doslej odkrito
prostilno svetišče s peristilnim dvoriščem na območju Slovenije.146 Takšen tip svetišča je v
literaturi dolgo veljal za izjemo arhitekturnega oblikovanja in ne za samostojno formo.147 Na
območju rimskega imperija se je začel pojavljati v času stikov s helenistično arhitekturo
celinske Grčije in Male Azije. Po avgustejskem obdobju se je razširil tudi po provincah, med
njimi v Norik in s tem v Celejo.148 Svetiščni kompleks je bil verjetno požgan v nemirnih časih
druge polovice 4. stoletja.149
Sodobni čas zahteva tudi kritično oceno prvotne rekonstrukcije svetišča in izdelave predloga
nove. Maja Jerala je pripravila strategijo rekonstrukcije svetišča s pomočjo virtualnih orodij,
glede na takratno stanje spomenika. Kot prednosti tridimenzionalnega modela v primerjavi s
klasičnim načinom rekonstrukcije navaja možnost dinamične manipulacije in takojšnje
preverjanje ustreznosti interpretacij. Prav tako je takšna rekonstrukcija primerna za prezentacijo
spomenika širši javnosti in za objavo na svetovnem spletu.150 Virtualna rekonstrukcija
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Herkulovega svetišča je že objavljena na spletu, objavljen pa je tudi proces njene izdelave.151
Največji izziv izdelave virtualne rekonstrukcije je predstavljala izjemno majhna količina
razpoložljivih arhitekturnih elementov, zato je bila lahko izpeljana zgolj idealna rekonstrukcija
templja.
Kljub vsem novim dognanjem pa prezentacija spomenika in situ (zaenkrat) ostaja
nespremenjena in tudi brez interpretativnega gradiva za obiskovalce.

4.2 Starokrščanska krstilnica (Gubčeva ulica 6)
Leta 1989 je ZVKDS OE Celje izvajal arheološki nadzor pri zemeljskih delih po podrtju
Kreuhove gostilne ob srednjeveškem mestnem obzidju v Gubčevi ulici. Februarja so gradnjo
ustavili in nadaljevali z arheološkimi izkopavanji, ki jih je vodila Alenka Vogrin iz ZVKDS OE
Celje. Odkrite so bile arhitekturne ostaline stanovanjskih stavb ter pravokotni baptisterij s
krstilnim bazenom. Izjemnost najdb je narekovala delno spremembo projekta novogradnje in
investicijskega programa ter in situ prezentacijo arhitekturnih ostalin.
Stavbne ostaline in drobne najdbe so omogočale definiranje petih gradbenih faz, datirane od 1.
do 5. stoletja. V prvih treh gradbenih fazah so nastali objekti stanovanjskega značaja, kasneje
pa je prišlo do sprememb. V peti gradbeni fazi ob koncu 4. in začetku 5. stoletja, so uredili nov
večji prostor z estrihom ter prizidali pravokotni baptisterij v velikosti 9 × 8,40 metra. Baptisterij
ima v sredini osmerokotni krstilni bazen oz. piscino. Notranjost bazena je obložena z
marmornimi ploščami, na vogalih osmerokotne konstrukcije pa so najverjetneje stali stebrički
za baldahin.152
Po končanih izkopavanjih je strokovna komisija podala smernice za konserviranje, delno
rekonstrukcijo in restavriranje baptisterija in temeljev zidu. Zidovi in pripadajoči hodni nivoji
(razen v neposredni bližini baptisterija) so bili slabo ohranjeni, zato je stroka sprejela odločitev,
da se krstilni bazen prezentira kot znanstveni dokument brez interpretacije. Interpretacijo
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ostalin so z besedilom in risarskimi rekonstrukcijami predvideli v razstavnem prostoru ob
krstilnem bazenčku.153
Novoodkrite ostaline predstavljajo izjemen element, ki dokazuje javno funkcijo prostora in
nenavadno velik obseg starokrščanskega cerkvenega središča. Tudi novi stavbi je bila od vsega
začetka namenjena javna funkcija, kar je govorilo v prid vključitvi krstilnega bazena (po
opravljenih konservatorskih in restavratorskih delih) v ambient načrtovane zgradbe. Člani
strokovne komisije so predlagali, da obdelavo interierja in opreme oblikuje projektant v
sodelovanju z Zavodom ter da se pripravi obeležje in da najde mesto v neposredni bližini
prezentiranih najdb za povečavo bronaste plastike Apisa, odkrite ob izkopavanjih.154
Rekonstrukcijo obrambnega hodnika na srednjeveškem obzidju je skladno s podanimi
smernicami ZVKDS OE Celje opravil nov investitor, podjetje GRADIS Gradbeno podjetje p.o.
Septembra 1993 je ZVKDS OE Celje posredoval podjetju GRADIS Gradbeno podjetje Celje,
p.o., spomeniškovarstvene pogoje uporabe in vzdrževanja krstilnice in srednjeveškega zidu v
Gubčevi ulici v Celju.155 Skladno s takrat veljavnim Zakonom o naravni in kulturni dediščini,156
je bilo poudarjeno, da se lahko tovrstno zavarovani objekti uporabljajo le v kulturne namene
kot prezentirani kulturni spomeniki. Vse ostale dejavnosti (reklamiranje, plakatiranje,…) pa
pomenijo razvrednotenje funkcije prezentacije kulturnega spomenika.
Kulturni spomenik je z dnem 23. 3. 1996 prešel v last države,157 Ministrstvo za kulturo
Republike Slovenije je o tem izdalo ustrezno odločbo dosedanjemu lastniku podjetju Gradis,
p.o. in ga do uveljavitve nove zakonodaje na področju varstva kulturne dediščine spomenik še
naprej imenovala za upravljalca tega kulturnega spomenika.158 ZVKDS OE Celje je aprila 1999
naslovil na Stanovanjski sklad občine Celje dopis o problematiki vzdrževanja in prezentacije
starokrščanske krstilnice v Gubčevi ulici in predlagalo, da se lokale v kleti objekta odkupi
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Mestna občina Celje, da se izdela načrt celovite prezentacije celotnega objekta in da se za
sedanje lokale predvidi javna funkcija (npr. prostori turističnega društva, turistične pisarne,
galerijska ali muzejska funkcija). Za upravljalca prostora so predlagali Pokrajinski muzej
Celje.159
Zaradi izjemnih arheoloških, kulturnih in umetnostno-arhitekturnih lastnosti za Republiko
Slovenijo, je bila celjska starokrščanska krstilnica 5. 10. 1999 razglašena za kulturni spomenik
državnega pomena.160 Za spomenik velja varstveni režim, ki med drugim določa tudi, da so
vsaka raba in vsi posegi v krstilnico in njene dele ter okoliški prostor podrejeni ohranjanju in
vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti, da je spomenik dostopen javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanja spomenika, ter da je znotraj območja prepovedano postavljati objekte trajnega
ali začasnega značaja ter nosilce reklam.
Že vrsto let se v prostorih s prezentiranim krstilnim bazenčkom menjujejo najemniki z bolj ali
manj neprimernimi vsebinami (trgovina z erotičnimi pripomočki, cvetličarne, poročni salon,
kozmetični salon). Ne samo, da takšne vsebine razvrednotijo prezentirane arheološke ostaline,
nekateri najemniki so vanje celo fizično posegali (prekrili ali odstranili so informacijske panoje,
krstilni bazen pa uporabili kot polico za prodajne artikle).161
ZVKDS OE Celje in Pokrajinski muzej Celje še nista uspela vzpostaviti dialoga z Mestno
občino Celje glede upravljanja, ureditve in namembnosti prostora, v katerem se nahaja
spomenik državnega pomena, kljub javnim pozivom stroke ter zgražanju celjskih občanov in
turistov nad trenutno ureditvijo.162

4.3 Prezentacija arheoloških ostalin v Narodnem domu
Leta 2001 je bil začet postopek za gradnjo prizidka k stavbi Narodnega doma v Celju. Ker
gradbena parcela leži v območju zavarovanega kulturnega spomenika Arheološko najdišče
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Celje, je ZVKDS OE Celje kot kulturnovarstveni pogoj postavil izvedbo zavarovanih
arheoloških raziskav. Po opravljenih meritvah z georadarjem so se na območju gradnje prizidka
septembra 2001 pričela arheološka izkopavanja. Ob spremembi projektno-gradbene
dokumentacije, so se izkopavanja izvedla tudi v letih 2003 in 2004.163
Leta 2004 je bil odkrit termalni bazenček s toplozračnim talnim ogrevanjem, ki je bil del
zasebnega kopališča bogate zgodnjerimske mestne rezidence. Obložen je bil s ploščami iz
belega marmorja, njegovi zidovi pa so bili okrašeni z raznobarvno poslikavo in štukom.
Rezidenca je bila v drugi polovici 1. stoletja postavljena v bližini osrednjega mestnega svetišča,
nato večkrat prezidana, v drugi polovici 2. stoletja pa opuščena in porušena. Čez njene ruševine
je bilo najprej postavljeno rimsko mestno obzidje, ki je kasneje tvorilo osnovo zahodni stranici
srednjeveškega obzidja.164
Strokovna komisija (ZVKDS OE Celje, Pokrajinski muzej Celje) je soglasno odločila, da ti
ostanki ustrezajo merilom vrednotenja in da je treba ostaline termalnega bazenčka,
poznorimskega in srednjeveškega obzidja prezentirati in situ in jih vključiti v projekt prizidka
k Narodnemu domu. Ker je termalni bazenček ležal v atriju objekta, kjer so bili predvideni
prostori Upravne enote Celje, je bilo potrebno delno spremeniti projektno dokumentacijo. Da
bi zagotovili območje za predstavitev arheoloških ostalin, je bilo potrebno prilagoditi potek
infrastrukturnih vodov in svetlobni park, preoblikovati položaj in obliko delovnih pultov ter na
novo organizirati sistem izdaje dokumentov Upravne enote Celje.165
Osrednji del prezentacije v prostorih Upravne enote Celje predstavlja srednjeveško obzidje z
informacijsko tablo in s pohodnim steklom pokrit termalni bazenček v tleh atrija. Zasteklitev
termalnega bazenčka v osnovi ustreza potrebam in zahtevam prezentacije, svetlobni park pa je
okrnjen, saj so v uporabi neustrezne žarnice na neustreznih mestih. Njihova svetloba je namreč
močno razpršena, zato so deli arhitekture popolnoma zasenčeni, prav tako predstavlja problem
njihovo pregrevanje. Prisilno zračenje ni bilo urejeno, zato so na dnu prezentacijskega prostora
že opazili alge oz. plesen.166
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4.4 Keltsko-rimsko svetišče obodnega tipa ob avtobusni postaji
Vzporedno z rekonstrukcijo III. etape Mariborske ceste v Celju v letih 2003 in 2004, so severno
od mestnega jedra potekala arheološka izkopavanja. Gre za območje izven kasnejšega
poznoantičnega mestnega obzidja, kjer je bil ob cesti proti Poetovioni predvidevan obstoj
obrtniške četrti. Cesta je tukaj prečkala takratno severno strugo Savinje, okoli katere so na
desnem bregu stala bivališča in delavnice obrtnikov, na levem pa kompleks svetišč. Ta je zrastel
na temelju poznokeltskih, nad katerimi so po opustitvi postavili dvojno svetišče galorimskega
tipa z višjima osrednjima stavbama in prizidanima obhodnima stebriščnima lopama, nekoliko
južno od njiju pa še manjši in v kamnu zidan tempelj obhodnega tipa.167
Kljub izjemnosti najdbe je bila in situ prezentacija vprašljiva zaradi gradnje železniškega
podvoza. Strokovna komisija je zato podala mnenje, da bi bil pogojno sprejemljiv prenos in
prezentacija manjšega templja na ustreznem prostoru. Restavratorskemu centru ZVKDS so bile
izdane konservatorske smernice za demontažo in prestavitev ostalin svetišča galorimskega tipa,
vendar Mestna občina Celje v dogovorjenem roku ni uspela zagotoviti lokacije, kjer bi se lahko
uredila prezentacija svetišča. Za začasno deponijo so čez nekaj časa izbrali začasno lokacijo, in
sicer na zelenici avtobusne postaje, kamor je bilo svetišče premeščeno 28. 1. 2004.168
V času izvedbe prestavitve ostalin je ZVKDS OE Celje intenzivno iskal primerno lokacijo za
končno prezentacijo arhitekturnih ostalin svetišča. Predlagani sta bili lokaciji na Savinjskem
nabrežju in v parku ob cerkvi sv. Maksimiljana, s strani Mestne občine Celje pa je bila
predlagana še lokacija ob Mariborski cesti, med skladiščem objekta Merkur in železniško
progo. Žal se je končalo tako, da premestitve na Savinjsko nabrežje, v neposredno bližino
Pokrajinskega muzeja, niso dopuščali takratni občinski prostorski akti,169 območje ob cerkvi
sv. Maksimiljana se je izkazalo za neprimerno zaradi številnih podzemnih infrastrukturnih
vodov, lokacija ob skladišču Merkurja pa zaradi nerešenih lastniških vprašanj.
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BRIŠNIK 2012, p. 80. Avtorica navaja, da je ZVKDS OE Celje v januarju 2004 že podpisal pogodbo za
prestavitev in rekonstrukcijo galorimskega svetišča s podjetjem SGI Sanacija, gradbeništvo in inženiring, d.o.o.,
iz Ljubljane, šele novembra istega leta pa je Zavod od Mestne občine Celje pridobil tudi lokacijsko informacijo za
postavitev ostalin galorimskega templja na Savinjskem nabrežju, kjer je bila skladno z veljavnimi prostorskimi
akti občine Celje kot dopustna gradnja navedena zgolj možnost širjenje lapidarija, ne pa tudi postavitev
arhitekturnih ostalin svetišča.
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Decembra 2004 je tako Mestna občina izdala novo lokacijo za tempelj, in sicer ga je umestila
ob avtobusno postajo, v koridor komunalne infrastrukture železnice in državne ceste. Z vidika
popularizacije dediščine se je ta lokacija v danem času, kljub oddaljenosti iz centra mesta, zdela
smiselna, saj je bila v planu gradnja univerzitetnega središča v bližnjih Gaberjah. Frekvenca
obiskovalcev svetišča bi bila tako velika. Vendar pa do realizacije tega projekta žal nikoli ni
prišlo.
Prav tako niso bila na svetišču izpeljana načrtovana konservatorska dela, ki bi prikazala tretjo
dimenzijo spomenika. Na zahteve ZVKDS OE Celje, da je potrebno arheološke ostaline
zaščititi pred vremenskimi neprilikami, je Mestna občina Celje nadnje postavila začasen lesen
nadstrešek, ki je tam še danes. Zanimanja za dokončanje projekta je vedno manj, zato spomenik
vidno propada. ZVKDS OE Celje in Pokrajinski muzej Celje se že dlje časa ponovno
usklajujeta in dogovarjata z Mestno občino Celje o prestavitvi galorimskega svetišča na drugo
mesto ob Savinjskem nabrežju, kar bi bilo zdaj izvedljivo zaradi spremenjenih občinskih
prostorskih aktov.170

4.5 Razstava CELEIA – Mesto pod mestom (kletni prostori Knežjega
dvora)
Nagrajena razstava CELEIA – mesto pod mestom je stalna arheološka razstava Pokrajinskega
muzeja, ki je posvečena rimski dediščini mesta Celje. Posebnost te razstave je, da je zasnovana
in situ. Večji del razstave predstavljajo arhitekturni in materialni ostanki, ki so jih v Knežjem
dvorcu izkopavali med leti 1992 in 1996 ter nato še naknadno v letu 2008. Razstava, ki se
razprostira na več kot 1000 kvadratnih metrih razstavne površine, je bila za obiskovalce odprta
leta 2009.
Obiskovalci se ob vstopu spustijo v kletne prostore Knežjega dvorca in ob tem opazujejo kako
so se nalagale arheološke plasti. Nekaj metrov globoko naletijo na rimsko plast.
Od arhitekturnih ostankov so na razstavi predstavljeni tlakovana mestna cesta, mestna vila,
zidovi rimske hiše in ostanki poznoantičnega obzidja z mestnimi vrati. Tlakovana mestna ulica
izhaja iz 3. stoletja in je bila del mestnega dekumana oz. decumanus maximus. Njeno vozišče
je široko 6 metrov, vključno z obcestnima jarkoma in pločnikom pa širina znaša 14 metrov.
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Prezentacija ulice je dodatno podprta s perspektivično sliko,171 ki prikazuje poskus
rekonstrukcije glavne mestne ulice v rimskem času; na vsaki strani ulice je bila namreč
postavljena kolonada, ki je še dodatno poudarjala pomembnost te mestne vpadnice v smeri
zahod–vzhod. Ostanki razkošne mestne vile oz. ville urbane so na ogled na severnem delu ulice.
Rumeno tlakovano dvorišče z bazenčkom za zbiranje deževnice iz 1. stoletja je vilo ločevalo
na dva dela. Trgovski del, kjer je bil prostor za lokal ali delavnico, je bil obrnjen na cesto,
medtem ko je bil razkošnejši del vile namenjen le lastnikovi družini. Na južnem delu ulice se
nahaja še ena, manjša rimska hiša. Na njenih zidovih so prezentirane rimske freske iz 1. stoletja.
Ostanki poznoantičnega obzidja in mestnih vrat se nahajajo na zahodnem delu ulice. Obzidje
je bilo zgrajeno v 4. stoletju, ko so Celejo že ogrožali hunski napadi. Temelji obzidja so bili iz
lomljenca, preostanek zidu pa pretežno iz peščenjakovih kvadrov. Da je bilo zlate rimske dobe
že konec, priča tudi izbor materiala, ki so ga prebivalci Celeje uporabili za postavitev mestnih
vrat. Za obrambo so porabili ves material, ki jim je ležal pri roki: marmorno okrasje in
arhitekturne člene iz glavnega trga oz. foruma, iz mestnega svetišča oz. capitolina ter iz
zahodne celejanske nekropole.
Od predstavljenih rimskih materialnih ostankov vsekakor izstopata marmorni ženski kip v
nadnaravni velikosti172 in torzo celopostavnega kipa,173 ravno tako v nadnaravni velikosti.
Nastanek obeh plastik postavljajo v 1. ali 2. stoletje. V primeru ženskega kipa gre najverjetneje
za portret pomembne ženske s konca 1. ali začetka 2. stoletja. Glede na posvetilni napis najden
v bližini, bi lahko bila upodobljena pripadnica flavijske cesarske družine.174 Kip je prvovrsten
izdelek, ki ga odlikuje eleganca in kvaliteta izdelave. Zanimivo je tudi njegovo najdišče, ki kaže
na to, da so lepoto kipa opazili že v srednjem veku. V času gradnje vhodnega stolpa v Knežji
dvorec so kip vzidali v nišo pri glavnem vhodu v palačo (še danes se nahaja in situ) in ga tako
postavili na ogled vsem mimoidočim. Upoštevajoč to dejstvo gre za enega od najstarejših
primerov lapidarne postavitve pri nas. Torzo celopostavnega kipa je ravno tako bil vzidan,
vendar v njegovem primeru ne da bi poudarili njegovo lepoto, temveč je služil kot gradbeni
material za izgradnjo temeljev poznorimskega stolpa. Tudi v celejanskem poznorimskem
obzidju se je našlo veliko takšnih spolij, med katerimi so se znašli tudi napisi, reliefi in drugi
171

STOPAR 2012, p. 17. Izris slike je pripravil Sašo Sedlaček.
Celopostavni kip ženske v nadnaravni velikosti izdelan iz pohorskega marmorja; manjka glava in roki;
ohranjena višina: 180 cm. Rimska doba (konec 1., začetek 2. stoletja n. š.), Celje – Knežji dvor, inv. št. L-543
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dvor, inv. št. L 362 (internetni vir, št. 2).
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primeri obklesane oble plastike. Kvaliteta izdelave in obdelave kažeta, da je v primeru
pričujočega torza najverjetneje šlo za kip cesarja, ki se je prvotno nahajal na mestnem forumu.
Glede na motiviko in izvedbo okrasa na oklepu, je torzo hipotetično datiran v Hadrijanov čas.175
V sklopu omenjene razstave so na ogled postavljeni tudi ostanki srednjeveških arhitekturnih
struktur Knežjega dvorca iz 15. in 16. stoletja.
Gre za izjemen in kakovostno oblikovan razstavni prostor, ki poudari vtis razsežnosti in
mogočnosti predstavljenih ostankov. Ekipo, ki je pripravila to razstavo, so sestavljali Darja
Pirkmajer in Jure Krajšek iz Pokrajinskega muzeja Celje, Ivo Gričar, Branka Primc, Danijela
Brišnik, Robert Krempuš, Alenka Vogrin in Andrej Malgaj iz celjske območne enote ZVKDS,
ter Tanja Gobov, Brigita Babnik, Jernej Gartner in Matija Lenaršič iz ARCH design. Ustvarjalci
razstave so za svoje izjemno delo prejeli nagrado Slovenskega arheološkega društva za leto
2010. V obrazložitvi nagrade je arheološka stroka postavila celjsko razstavo ob bok drugim
evropskim postavitvam, kjer je dediščina predstavljena in situ, kot sta npr. Pariz s prezentacijo
pod muzejem Louvre ali Dunaj s prezentacijo ostankov Vindobone.176

4.6 Prezentacija arheoloških ostalin v Osrednji knjižnici Celje
V leto 2004 je Mestna občina Celje v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor razpisala
javni državni anonimni projektni natečaj za idejno zasnovo arhitekturne razširitve Osrednje
knjižnice Celje. Poseg je bil načrtovan na območju zavarovanega kulturnega spomenika
Arheološko najdišče Celje, na Muzejskem trgu, zato so bile pred gradbenim posegom izvedene
raziskave (historična analiza prostora, arheološka razlaga jedrnih vrtin, geofizikalne raziskave,
sondažna izkopavanja), ki so potrdile arheološki potencial lokacije. Med 28. avgustom 2006 in
1. junijem 2007 so potekala zaščitna arheološka izkopavanja, ki jih je izvedel Pokrajinski muzej
Celje.177
Med zanimivejšimi odkritji sta izstopala dva zidana stanovanjska objekta iz obdobja med drugo
polovico 1. stoletja in prvo polovico 2. stoletja. Med njima je potekala tlakovana kloaka, ki je
bila ohranjena 6,8 metra v dolžino. Stanovanjska objekta so v prvi polovici 2. stoletja združili
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Celeia: arheološko najdišče Osrednje knjižnice Celje iz leta 2014.
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in za 40 centimetrov dvignili hodno površino, kloaki pa so prizidali kamnit obok, da je po
novem tekla pod združenim stanovanjskim objektom.178
Strokovna komisija je odločila v prid in situ prezentacije arheoloških ostalin, vendar pa je v
času gradnje vodotesnih temeljev bilo potrebno urediti njihov dvig, ob koncu gradnje pa vrnitev
na njihovo izvorno mesto. Zaradi tveganja za poškodbe ali celo uničenje spomenika, je ZVKDS
OE Celje zahteval izvedbo preventivnega fotogrametičnega snemanja vseh arhitekturnih
ostalin.
Današnja prezentacija rimske kloake ni popolnoma v skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi
izhodišči, saj je nameščena na neustrezni hodni površini in osvetljena s stropnimi tipskimi
lučmi, ki spomenik ne predstavijo v ustrezni svetlobi. Moteča je tudi neposredna bližina
protipožarnih vrat. Je pa spomenik odlično opremljen s podatki iz arheoloških raziskav.179

4.7 Paviljon za prezentacijo arheologije (Glavni trg 17)
Med letoma 2013 in 2014 je Mestna občina Celje izvedla prenovo infrastrukturnih vodov in
obnovo javnih površin v celjskem starem mestnem jedru, ki je zavarovan kot spomenik
lokalnega pomena. Tekom predhodnih arheoloških raziskav, ki jih je izvedel Pokrajinski muzej
Celje,180 sta bila na Glavnem trgu 17 in 17a odkrita del srednjeveške kleti in del poznorimske
stavbe.
Leta 2014 sta bila na razširjenem območju znotraj rimske stavbe odkrita še dva mozaika: črnobeli v velikosti 25,6 kvadratnega metra in črni v velikosti 31,3 kvadratnega metra. Vključno z
mozaiki, so bili odkriti tudi zidovi reprezentančnega objekta, na katerih so še bile ohranjene
sočasne freske. Poleg teh so bili odkriti še ostanki rimskega toplozračnega ogrevalnega sistema
in del srednjeveške hiše, ki je služila kot mestna orožarna.181 ZVKDS OE Celje je na podlagi
izjemnosti najdbe tako v širšem slovenskem, kot tudi evropskem merilu, predlagal prezentacijo
mozaikov in spremljajočih ostalin in situ. Vendar pa se je stanje arheoloških ostalin zaradi
spremenjenih klimatskih pogojev po izkopu začelo hitro slabšati. Za urgentno zaščito
arheoloških ostalin je interventna sredstva prispevalo Ministrstvo za kulturo. Primarno
konservacijo mozaikov in fresk, monitoring stanja in restavriranje vseh arheoloških ostalin (pri
178
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čemer so bili uporabljeni številni inovativni restavratorski postopki) so izvedli strokovnjaki
Restavratorskega centra ZVKDS in Pokrajinskega muzeja Celje, ZVKDS OE Celje pa je
pripravil strokovna izhodišča za njihovo dolgoročno zaščito. To bi dosegli z izgradnjo
zaščitnega objekta, ki bi moral biti funkcionalno podrejen arheološkim najdbam tako, da bi
omogočal uravnavanje optimalnih klimatskih razmer (temperature in vlage) ob najmanjših
možnih stroških. Na tak način bi lahko spomenik zaščitili, ohranili in tudi dolgoročno
vzdrževali, poleg tega pa omogočili tudi prezentacijo arheoloških ostalin in strokovno muzejsko
razlago.182
Za prezentacijski objekt so namenili del Glavnega trga, kjer je po bombnem napadu v času 2.
svetovne vojne nastala vrzel v sklenjeni pozidavi. Kulturnovarstvena izhodišča so narekovala
oblikovanje sodobnega objekta, ki bi poudarjal novo vsebino v prostoru, obenem pa upošteval
in spoštoval značilnosti zgodovinskega trga. Projektiranje prezentacijskega objekta so izvedli
v Korpnik produkciji d.o.o. in ga programsko razdelili v dva sklopa. Prvi sklop predstavlja
vhodni paviljon, ki ima funkcijo razstavišča, zaščite in prezentacije arheoloških ostalin z in situ
umeščenim rimskim mozaikom. Sprehod skozi vhodni paviljon vodi obiskovalca do drugega
sklopa. Tam se nahajata turistično informacijski center in muzejski prostor, kjer je na ogled
razstava z naslovom Celeja – mozaik preteklosti. Konstrukcija objekta je postavljena na nosilne
pilote, umeščene le na tista mesta, kjer so bile arheološke ostaline že poškodovane oziroma
uničene. Piloti so bili izvedeni v tehniki vrtanja, kar je minimaliziralo negativen vpliv vibracij
na arheološke ostaline. Ogled arheoloških ostalin iz različnih zornih kotov omogoča
premišljena postavitev povezovalnih pohodnih mostovžev znotraj objekta. Območje arheološke
prezentacije pa zamejuje steklena fasada, ki pritegne poglede mimoidočih z ulice. Gradnjo
paviljona je izvedlo podjetje Markomark Nival d.o.o. Paviljon za prezentacijo arheologije je bil
svečano otvorjen 27. septembra 2016. Celje je z njim pridobilo prostor v središču mestnega
jedra, kjer je izjemna arheološka dediščina ustrezno zaščitena in situ, hkrati pa dostopna
meščanom in turistom, ki se želijo seznaniti z bogato preteklostjo mesta Celje.183
Prezentacijski paviljon na Glavnem trgu v svoji izvirnosti in kvaliteti ni ostal neopažen in je
bil večkrat nagrajen tako v domačem, kot tudi v mednarodnem merilu. Za uspešno postavitev
prezentacijskega paviljona sta Steletovo priznanje za leto 2016 prejeli konservatorki Danijela
Brišnik in Marjana Krumpestar iz ZVKDS OE Celje. Celotna projektna skupina Paviljona za
182
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prezentacijo arheologije v Celju184 je prejela Priznanje Slovenskega arheološkega društva za
poseben dosežek v letu 2016. V letu 2019 pa je bil celjski paviljon nagrajen še na mednarodnem
nivoju, ko je prejel najprestižnejšo nagrado na področju kulturne dediščine Europa Nostra 2019
v kategoriji konservatorstva.185 Slavnostna podelitev nagrad za evropsko kulturno dediščino je
potekala 29. oktobra 2019 v Parizu, v času Kongresa evropske kulturne dediščine. Žirija je
nagrado obrazložila z naslednjimi besedami: »To je dober primer ohranjanja in predstavitve
arheoloških ostalin in situ v urbanem kontekstu, kar je izziv, s katerim se pogosto srečujemo po
vsej Evropi. Zasnova paviljona – premišljena in nevsiljiva zgradba – je skladno integrirana v
obstoječi ulični niz in ohranja njegovo kontinuiteto.«186
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5 NAJNOVEJŠE ANTIČNE NAJDBE V CELJU
5.1 Urbani kompleks z ohranjenimi rimskimi freskami na Muzejskem trgu
Zadnja desetletja se zdi, da se v Celju kar vrstijo arheološke najdbe, od katerih je vsaka še
izjemnejša od prejšnje. Zadnja od njih je najdba rimskih fresk na Muzejskem trgu, za katere je
Ministrstvo za kulturo 2. junija 2017 izdalo odločbo, prvo te vrste v Sloveniji, s katero
arheološkim odkritjem na Muzejskem trgu priznavajo izjemen pomen za Republiko
Slovenijo.187
Priprave na celovito prenovo Muzejskega trga so se začele že leta 2011, ko je Mestna občina
Celje predvidela zamenjavo vseh komunalno energetskih vodov, prenovo tlakov in urbane
opreme ter delno ukinitev prometa, kasneje pa so se odločili še za izgradnjo podzemnih
zbiralnic smeti. Izhajajoč iz podatkov, pridobljenih pri arheoloških izkopavanjih pred gradnjo
prizidka k Osrednji knjižnici Celje, ki se nahaja v neposredni bližini, je ZVKDS OE Celje pred
začetkom prenove trga izdalo konservatorska izhodišča za varstvo arheološke kulturne
dediščine. Da bi zmanjšali posege v arheološke plasti, je bila zahtevana izvedba novih
infrastrukturnih vodov v že obstoječih koridorjih ter stanjšanje ustroja novega tlakovanja. Na
približno 1100 kvadratnih metrih površine je bila zahtevana izvedba arheoloških izkopavanj,
na približno 1700 kvadratnih metrih pa izvedba arheoloških raziskav ob gradnji. Izpostavljena
je bila tudi zahteva, da bo v primeru najdb izjemnega pomena zahtevana prezentacija odkritih
ostalin in situ. Arheološke raziskave je izvedel Pokrajinski muzej Celje.188
Prve ostaline bogate rimskodobne arhitekture so bile najdene na območju med Staro grofijo in
Okopi. Po odkritju so bile zaščitene in ohranjene pod novim tlakom, ki je bil ustrezno stanjšan.
Sledila je odstranitev tlaka pred Staro grofijo, ki je odkrila ostanke zidov ter tlakovane hodne
površine iz 15. in 16. stoletja.189 ZVKDS OE Celje je zahteval, da se preuči možnost ureditve
trga tako, da se najden tlak iz mačjih glav ohrani. V tem primeru obsežna arheološka
izkopavanja na Muzejskem trgu ne bi bila več potrebna. Po usklajevanjih se je investitor vseeno
odločil, da se izvede ureditev trga po prvotnem načrtu prenove.
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Arheološka izkopavanja so tako znova stekla. Maja 2017 so bili pod srednjeveškimi plastmi in
strukturami odkrite ruševine rimskih objektov ter cestišča s kloako iz 3. in 4. stoletja. Temelji
objekta iz 3. stoletja190 so močno poškodovali zidove bogate, s freskami opremljene vile s konca
1. stoletja.191 Kljub temu, se je del poslikave ohranil na 1,3 metra visoko ohranjenih stenah,
medtem ko so bili odlomki stenske in obokane stropne poslikave, pomešani z ometom in malto,
najdeni med zidovi vile v obsegu približno 16 kvadratnih metrov.
Odkritih je bilo več kot 55.000 odlomkov fresk. Zanimivi so kosi z ohranjenimi odtisi trstike v
ometu, še posebej pomembni pa so odlomki stropne poslikave z motiviko, vezano na Ovidove
Metamorfoze. Po delno opravljeni rekonstrukciji stropne poslikave se že da razločiti tri glavne
prizore, ki so vsi zaznamovani s temama večne ljubezni in preobrazbe. V primeru sredinskega
motiva z žalostno damo in vojakom na četverovpregi gre najverjetneje za upodobitev zgodbe o
ugrabitvi Perzefone. Razbrati se da tudi zgodbo o nimfi Syrinx in Panu, ki govori o nastanku
Panove piščali, ter podobo Amorja kot otroka s krili, z lokom v levi roki in puščico v prsih, ki
kaže na upodobitev zgodbe o Amorju in Psihi. Ohranjeni pa so še številni drugi rastlinski in
figuralni motivi, kot na primer ptice, delfini, girlande, maske, ipd. Glavnih prizorov s stenskih
poslikav še ni bilo mogoče identificirati.192
Raziskovalce je presenetila vrhunska izdelava fresk, vse od priprave ometov, barvne podlage,
do slikarskega dela, ki je na najvišjem možnem nivoju in močno presega siceršnje okvire
umetnostne produkcije nekdanje rimske province Norik. Dekorativni motivi namreč pričajo o
uporabi enakih knjig predlog, kot so jih uporabljale vrhunske delavnice v Italiji, takratnem
umetnostnem centru širokega ozemlja rimskega cesarstva. Ostaline iz Muzejskega trga so po
ohranjenosti, kvaliteti izdelave in materialov, barvitosti, motiviki in kompoziciji poslikav
postavljene ob bok svetovnim lokacijam arheoloških najdb, kot so Pompeji, Herkulaneum,
Avenches, Narbonne in Rim. Nastanek celjskih fresk je datiran v zadnji dve desetletji 1. stoletja,
torej gre za čas tik po uničenju Pompejev, kar pomeni, da so zadnje poslikave v Pompejih
približno istočasne celjskim.193 Primerjave najdemo v razkošnih domovanjih pompejanskih
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meščanov, kot sta Casa del Menandro in Casa dell'Ara Massima, kot tudi na stenah izredno
bogatih cesarskih rezidenc, kot je Villa Poppaea.194
Glede na izjemnost odkritih ostalin je bil podan predlog zaščite arheoloških odkritij po vzoru
prezentacije CELEIA - Mesto pod mestom na dvorišču Knežjega dvorca. Sočasno je bilo izdano
potrdilo s strani Ministrstva za kulturo o izjemnosti najdb, na podlagi katerega je bila
utemeljena sprememba projektne dokumentacije. Predlog zaščite arheoloških ostalin je podprla
tudi Mestna občina Celje in tako se je oktobra 2017 začela gradnja zaščitnega podzemnega
objekta. Med arheološkimi izkopavanji območja, kjer je bila planirana izgradnja vzhodne
stranice zaščitnega podzemnega objekta, so bile odkrite dodatne odlično ohranjene freske na
zidovih, zato je bila površina objekta razširjena na približno 135 kvadratnih metrov. Sprejeta je
bila tudi odločitev o preureditvi zaščitnega objekta v razstavišče oz. v objekt za prezentacijo
arheoloških ostalin, v katerega se bo dostopalo iz lapidarija v kletnih prostorih Stare grofije.195
Gradnja objekta za prezentacijo rimskih ostalin je bila končana poleti 2018, jeseni istega leta
pa je potekala izgradnja povezovalnih hodnikov.196
Nadaljevanje gradbenih del in vzporednih arheoloških izkopavanj na območju južnega
povezovalnega hodnika med Staro grofijo in razstaviščem, je prineslo še eno odkritje, tokrat iz
srednjeveškega obdobja. Gre za srednjeveško klet, ki je bila nekoč del enega od upravnogospodarskih objektov Knežjega dvorca. V uporabi je bila do izgradnje grofije, nato pa je bila
delno uničena in v celoti zasuta z enotnim peščenim polnilom.197 Kljub veliki težnji strokovnih
služb in projektanta je bilo zaradi nujnosti zagotavljanja statične stabilnosti obokov Stare grofije
in tehnične zahtevnosti izvedbe južnega veznega hodnika potrebno večji del arhitekturnih
ostalin srednjeveške kleti dokumentirano odstraniti, manjši del pa je ohranjen in viden v stenah
povezovalnega hodnika.198
Vzporedno z gradnjo novega razstavišča so se odvijali konservatorsko-restavracijski posegi na
novoodkritih arheoloških najdbah. Restavratorski center ZVKDS je v obdelavo prevzel
približno 4.000 odlomkov stropnih fresk, Pokrajinski muzej Celje (v sodelovanju z zunanjimi
sodelavci) pa je prevzel izvedbo nujnih ukrepov za utrditev zidov in fresk ter za konserviranje
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in restavriranje in situ ohranjenih stenskih poslikav. Pri izvajanju teh posegov se je odpiralo
veliko tehničnih vprašanj o zagotavljanju primerne vlage, ustvarjanju naravne mikroklime,
ohranjanju barv, o načinu pripenjanja fragmentov, ipd. Ker gre za vrhunsko in prvo tovrstno
najdbo v Sloveniji, so v okviru mednarodne posvetovalne komisije k sodelovanju povabljeni
tudi strokovnjaki, ki delajo v Pompejih, Avstriji, Španiji, Franciji in Švici.199 Celoten projekt
od arheoloških raziskav, gradnje zaščitnega podzemnega objekta, konserviranja in restavriranja
in situ ohranjenih fresk, sestavljanja odlomkov stropne poslikave ter interpretacije posameznih
motivov in prizorov s stenskih in stropnih fresk, odkritih na Muzejskem trgu v Celju, sta
sodelavca Pokrajinskega muzeja Celje, arheolog Jure Krajšek in restavratorka Jasna Radšel,
septembra 2019 predstavila tudi na XIV. mednarodnem kolokviju AIPMA združenja
specialistov in strokovnjakov rimskega stenskega slikarstva.200
Ohranjenost celotnega urbanega antičnega kompleksa, sestavljenega iz ostalin bogatega
poslikanega stanovanjskega objekta iz 1. stoletja ter petih rimskih stanovanjskih hiš, manjših
javnih term in rimske ulice z odlično ohranjenim kanalizacijskim kanalom iz obdobja med 3.
in 5. stoletjem, je izjemna. Še posebej, če ob tem upoštevamo bližino poplavne reke Savinje in
vrsto gradbenih posegov, ki so se na današnjem Muzejskem trgu vrstili tekom preteklih stoletij.
Srečno naključje je, da lokacija najdbe omogoča izvedbo in situ prezentacije, ne da bi se s tem
posegalo v namembnost ali izgled zgodovinskega Muzejskega trga. Po zgledu arheološke
razstave v Knežjem dvorcu bo razstavni prostor podzemen. Dostop do njega je bil urejen preko
kleti Stare grofije, kjer se že nahaja lapidarij Pokrajinskega muzeja Celje, tako da se bosta stari
in novi del razstavišča tudi vsebinsko povezovala. Ogled razstavišča bo urejen krožno, saj
ustrezna pretočnost obiskovalcev vpliva tudi na vzdrževanje ustreznih klimatskih pogojev za
ohranitev razstavljenih ostalin.201
Izjemnost nedavnih odkritij in izvedenih konservatorsko-restavratorskih del bo nadgrajena s
načinom njihove prezentacije v novem razstavišču. Ostaline namreč ne bodo predstavljene
dvodimenzionalno, temveč bo s stropom, sestavljenim iz okoli 4.000 odlomkov fresk
rekonstruirana tudi tretja, prostorska dimenzija. Namesto hipotetične nadgradnje po vzoru
analogij bo vzpostavljena avtentična prostorska dimenzija, ki bo obiskovalcem dejansko
prikazala bogato bivanjsko kulturo tistega časa.202

199

VODEB BAŠA 2019. Iz intervjuja z arheologom Juretom Krajškom (internetni vir, št. 8).
KRAJŠEK 2019b.
201
BRIŠNIK 2019, p. 145
202
Ibid.
200

49

Finančna sredstva za izpeljavo konservatorskih in restavratorskih del na odkritih poslikavah je
zagotovilo Ministrstvo za kulturo, izgradnjo podzemnega razstavišča pa je iz občinskega
proračuna finančno podprla Mestna občina Celje. Prenova Muzejskega trga je bila zaključena
v aprilu 2019, medtem ko prostori novega razstavišča še niso odprli svojih vrat. Odprtje bo v
veliki meri vezano na potek restavriranja in konserviranja, pri čemer je glavno vodilo to, da se
odkriti spomeniki ohranijo v najboljšem možnem stanju tudi za prihodnje generacije.
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6 ZAKLJUČEK
Zadnja desetletja so Celje zaznamovala s številnimi izjemnimi antičnimi najdbami. Vsaka od
njih je prispevala svoj košček k boljšem razumevanju bivanjske kulture in mestne podobe
antične Celeje. Medtem ko so v primeru preteklih arheoloških raziskovanj v Celju prednjačile
najdbe antičnih napisov, novcev in posameznih kiparskih izdelkov, pa je bila v sodobnem času
odkrita predvsem antična naselbinska dediščina: ostanki mestnega obzidja, ulic in cest z
infrastrukturo ter deli bogate stanovanjske arhitekture in njene opreme.
Prve prezentacije celejanskih najdb so bile urejene v klasični, lapidarni obliki, ki je veljala za
standard prezentacije arheoloških ostalin več kot sto let, pri čemer je celjski lapidarij vedno
veljal za enega največjih v Sloveniji. Predvsem zanimivi rimski reliefi in bogato epigrafsko
gradivo so ga v povojnem obdobju proslavili tudi širše, saj so med njegovimi rednimi obiskovali
beležili, poleg številnih domačih in tujih strokovnjakov, tudi študente graške univerze.203
Danes v Celje vabijo najnovejše najdbe, državnega in celo mednarodnega pomena. Javnosti so
prezentirane v sodobnih in inovativno zasnovanih, pa tudi večkrat nagrajenih razstavnih
prostorih v Knežjem dvorcu in na Glavnem trgu, kjer je prezentacija ostalin, skladno z načeli
preventivne arheologije, urejena in situ. Spomeniki so torej ostali vpeti v svoj originalni
kontekst in v tem presegajo lapidarno obliko prezentacije. V strnjeno pozidanem mestu je na
voljo le malo lokacij, kjer bi še bilo možno prezentirati arheološke ostaline, zato je toliko bolj
pohvalno, da se je v ta namen v zelo kratkem času našla primerna rešitev. Kmalu bodo v Celju
otvorili še eno, novo, in situ razstavišče na Muzejskem trgu, posvečeno najnovejši, pa tudi
najizjemnejši najdbi iz bogate dediščine rimske Celeje: urbanemu antičnemu kompleksu z
ohranjenimi stenskimi in stropnimi poslikavami. Obeta se še ena izvrstna prezentacija, kjer bo
prikazana tudi prostorska dimenzija spomenika.
Veliko vlogo pri finančni podpori in realizaciji novih razstavnih projektov igra naklonjenost
mestnih oblasti. V primeru Celja se je Mestna občina velikodušno odzvala in pomagala v
primeru vseh zgoraj naštetih razstavišč, saj je v njih prepoznala izjemni kulturni pomen in
potencial za turistični razvoj mesta.
Manj posluha pa je bilo namenjenega ureditvi manjših, a zato nič manj pomembnih celjskih
najdišč. Takšen je primer keltsko-rimskega svetišča, ki na trenutni (neprimerni) lokaciji vidno
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propada. Zaradi neosmišljene postavitve se ga je nekaj časa uporabljalo celo kot parkirišče,204
po namestitvi lesenega nadstreška, pa se je spremenilo v odlagališče smeti. Žalostna je tudi
situacija s starokrščansko krstilnico, ki je sicer predstavljena in situ, vendar pa si razstavni
prostor deli s komercialno dejavnostjo, ki ne omogoča dostojne prezentacije spomenika
državnega pomena. Kljub opozarjanju stroke se zanje na žalost že leta in leta ne najde primerna
rešitev. Morda tudi zato, ker se zaradi manjšega »turističnega potenciala« takšnih najdb
mestnim oblastem naložba vanje ne izplača.
Nadgraditi bi veljalo tudi prezentacijo Herkulovega svetišča, ki je bil izkopano in prezentirano
v povojnem obdobju, ter od takrat še ni doživelo nobene posodobitve. Z njim se zadnja leta
ukvarja arheologinja Maja Jerala, ki raziskuje možnosti rekonstrukcije in prezentacije svetišča
s pomočjo virtualnih orodij.
Na mestu je razmislek, kako v Celje pritegniti znanstvenike in študente s področja
konservatorstva, restavratorstva in muzeologije. Projekt prezentacije arheoloških odkritij na
Glavnem trgu je v slovenskem in širšem evropskem prostoru namreč edinstven, ker so mozaiki
in pripadajoča arhitektura ohranjeni na mestu svojega prvotnega nastanka in ker so bili
vzpostavljeni okoljski dejavniki, ki omogočajo njihovo trajno ohranitev. Gre za projekt, ki je
bil prepoznan kot pomembna stvaritev in dosežek na področju varstva kulturne dediščine in ki
bi sčasoma moral prerasti v interdisciplinarni (konservatorski, restavratorski in muzejski)
dediščinski inkubator, v katerem bi spremljali obstoječe in razvijali nove metodologije
ohranjanja in vzdrževanja občutljive originalne substance arheološkega spomenika.205
Trenutno ni mogoče kupiti enotnih vstopnic, ki bi veljale za vse arheološke pomnike preteklosti
v Celju, javna vodstva pa so organizirana le po razstavi CELEIA – mesto pod mestom.
Razdrobljenost posameznih celejanskih najdb želijo v ZVKDS OE Celje in v Pokrajinskem
muzeju Celje preseči s pripravo upravljavskega načrta za vse prezentirane ostaline v Celju, ki
jih je muzej združil v projekt z imenom Celeia Antiqua. Priprava načrta s pregledom kulturnih
vrednot, ki jih je potrebno ohranjati in razvijati, ter s finančnim okvirjem upravljanja in
vzdrževanja vseh prezentiranih arheoloških lokacij je ključna za nadaljnjo uspešno ohranitev,
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varstvo in promocijo arheološke kulturne dediščine v Celju.206 Velika želja vseh sodelavcev
celjske muzejske in konservatorske službe je povzdigniti Celje v vlogo »slovenske prestolnice
predstavitve rimske kulture, umetnosti in načina bivanja na Slovenskem« ter ustanovitev
novega Muzeja antične umetnosti na Slovenskem.207
ZVKDS OE Celje ima v prihodnosti, skladno z določili Malteške konvencije, posebno nalogo
tudi v zagotovitvi zaščite manjših območij v Celju, kjer gradbeni posegi v arheološke plasti niso
sprejemljivi in ne bodo dovoljeni.208
K popularizaciji celjske antične dediščine in seznanitvi javnosti z nekaterimi še neobjavljenimi
najdbami bo prispevala tudi izdaja poljudne monografija z naslovom Municipium Claudium
Celeia, ki bo v kratkem izšla v seriji Pokrajinskega muzeja Celje z naslovom Celeia Antiqva.
Knjiga bo opremljena z bogatim slikovnim gradivom, hkrati pa bo služila tudi kot vodnik po
arheoloških znamenitostih mesta. 209
Celje je na dobri poti, da se v 21. stoletju uveljavi kot vodilno središče muzealizacije rimske
umetnosti na Slovenskem. Glede na bogato zgodovino ter uspešne projekte, ki so že bili
izpeljani, si to mesto vsekakor zasluži, seveda pa bo realizacija tega velikopoteznega načrta
odvisna od uspešno zastavljenih strategij in posluha pri lokalnih in državnih oblasteh.
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