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Ивана Благојевић 

ПРЕДЕОНА ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА РИМСКОГ 
ЛОКАЛИТЕТА МАРГУМ 

Извод: Бројни су трагови широм света који сведoче о трајању и значају Ри-
мског царства. У Србији римских трагова има и више него што се на терену 
може уочити. Многи трагови су заувек изгубљени или заборављени, чекају 
да буду откривени. Римски локалитет Маргум је један од њих. Рад има за циљ 
да оживи римску епоху на локалитету Маргум, једним иновативним начи-
ном, употребом вегетације и природних инсталација. Тежња је да се трагом 
мапа и обриса у простору уздигну објекти римских логора и утврђења који су 
представљали слику живота у Римском царству. Приступ раду је мултиди-
сциплинарног карактера. Анализом постојећег стања, употребом чек листи, 
утврђено је, да делимично спроведена археолошка ископавања у простору 
нису довољно уочљива, а њихова неуочљивост је додатно појачана и вегета-
цијом која је спонтано инвазирала простор. Ревитализацијом Маргума, даће 
се не само допринос културном наслеђу Србије, већ ће се простор и његова 
околина туристички активирати, а сам локалитет постати атрактивнији.
Кључне речи:  римски локалитет Маргум, предеона визуелизација, ревита-

лизација римског наслеђа

LANDSCAPE VISUALISATION OF THE ROMAN SITE MARGUM
Abstract: There are numerous traces around the world that testify on the dura-
tion and significance of the Roman Empire. There are many more Roman traces in 
Serbia, than it could be seen in the field. Many traces have been lost or forgotten 
forever. Roman Margum is one of them. On the base of outline maps and historical 
facts, this work aims to revive the Roman era on the site Margum, in an innovative 
way, by using natural vegetation and installation. The approach to work has a multi-
disciplinary character. By analyzing the current situation and by using a check list, 
it was found that partly carried out archaeological excavations were not visible, and 
that their invisibility was more enhanced with invasive vegetation that occupied the 
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space. The revitalization of the site Margum will not only contribute to the cultural 
heritage of Serbia, but also to a tourist activation of the space and its surroundings 
and to raising the attractiveness of the site as well.
Key words:  Roman Margum site, landscape visualisation, revitalization of the Ro-

man heritage

 1. УВОД

Споменик културе представља објекат изванредно великих, културно-
историјских, историјских, естетско-уметничких, научно-документарних вредно-
сти. Објекат оваквог типа доприноси јачању културолошке свести људи и од ве-
ликог је значаја за друштво. Важно je истаћи да један споменик културе долази до 
изражаја тек у амбијенту епохе у којој је настао (Ku m a kov ić , 1961).

Последица свеприсутне интензивне урбанизације градова између осталог је 
и нестајање историјског наслеђа прошлости. Пример томе су и споменици римске 
епохе, који махом затрпани слојевима земље чекају своје време да буду откривени. 
У тежњи да се даљи губитак заустави или делимично обнови изгубљено наслеђе 
проистекао је и овај рад.

Рад представља део студије спроведене у интервалу од 2007-2009. године, 
везане за визуелизацију границе римског царства на подручју средњег Подунавља 
у Србији. Као репрезентативни узорак издвојио се локалитет Маргум. Циљ је да се 
на примеру Маргума прикаже могућност алтернативних видова реконструкције и 
ревитализације римских локалитета у простору са крајњим ефектом добијања ар-
хеолошког парка (зелене површине јавног отвореног типа); да се на основу изучене 
историје реконструише и обнови споменик, како би се посетиоцима створила мо-
гућност да осете амбијент римске империје и живота у њему; да уз помоћ одгова-
рајуће вегетације осете мирисе; да дегустацијом воћа, осете укусе и да приказаним 
окружењем остваре контакте са давно разореним Римским царством. Идеја је да се 
римски локалитети, слични Маргуму, реконструишу и визуелизују у простору, по-
вежу и уједине у јединствену културну руту (стазу сазнања), која би пре свега има-
ла локални, потом регионални, национални, на крају и интернационални карактер.

2. МАТEРИЈАЛ И МЕТОД РАДА

Mетодологија је конципирана тако да се процес одвија кроз неколико кора-
ка. Први корак је дефинисање просторног обухвата предметног подручја и циље-
ва. Други корак представља студијски рад кроз изучавање приступачних лите-
ратурних извора и стања на терену. Изучавање литературних извора заснива се 
на сакупљању примарних и секундарних података. Секундарни подаци су подаци 
преузети из литературних извора, са интернет страница, правних акта, док су при-
марни подаци, подаци добијени евалуацијом сакупљених података (Tom ić ev ić , 
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2005), а дедукативним и индукативним аналитичким приступом обрађени у даљем 
процесу истраживања.

Израда чек-листе, односно листе процене (табела 1), као део овог корака сту-
дијског истражвања, послужила је као метода инвентаризације постојећег стања 
и као база развоја идеје планираног стања истраживаног простора. Оваква листа 
приказује реално стање на истраживаном подручју и корисна је у циљу повећа-
вања свести планера о предлогу будућег развоја и унапређења простора. Чек лис-
том оцењивали су се следећи параметри: приступачност локалитету, визуелиза-
ција локалитета у простору, оцена визура које се пружају са локалитета, оцена по-
стојеће вегетације, заступљаност вегетације римске епохе и на крају, општа оцена 
постојећег стања локалитета. Наведени параметри бирани су у циљу што јасније 
процене постојеће визуелизације локалитета у простору и у циљу даље процене бу-
дуће интервенције, односно могућности ревитализације. Параметри су оцењивани 
квалитативно, субјективним опажањем, оценом од 1-5 (видети легенду табеле 1).

Даљи ток методологије обухватио је процес доношења адекватне стратегије 
развоја предела и начина његовог коришћења, кроз израду планског решења за 
римски локалитет Маргум. За приказ података добијених у оквиру анализиране 
чек листе коришћена је метода кластера софтверског програма Statistica 2011. Гра-
фички део истраживања обрађен је у софтверском програму AutoCad 2007.

3. РЕЗУЛТАТИ

3.1. Анализа постојећег стања

Према подацима добијеним у оквиру чек листе за римски локалитет Мар-
гум (табела 1), приступачност локалитету је процењена као осредња. Инвазивна ве-
гетација доминира простором, уједно и отежава приступ локалитету, а обрастајући 
постојеће трагове археолошких ископавања смањује његову видљивост у простору. 
Како Ga leč i ć  и сар. (2007) истичу, од изузетне је важности одржавање вегетације 
у циљу очувања аутентичности, културно-пејзажне баштине и естетске вредности 
зеленила. Стога се и предлаже крчење инвазивне вегетације како би се и квалитет 
простора оснажио. Вегетација римске епохе није уочљива на локалитету, те је овај 
параметар оцењен негативно. Иако је локалитет лоциран на обали Дунава, потенци-
јал отварања визура ка реци није искоришћен. Остварљиво је повезивање са преос-
талим локалитетима ове епохе у пределу. Општа оцена читавог локалитета је 3.

3.2. Улога вегетације у процесу визуелизације римског наслеђа

Биљке су биле саставни део живота у Римском царству. Римљани су узгаја-
ли искључиво оне биљке које су и конзумирали у исхрани. Такође, имали су и 
одређени култ према биљкама. Јелове и борове гранчице, као и гранчице других 



Ивана Благојевић

10

четинарских врста, употребљавале су се у посмртним обредима, када се и читава 
кућа покојника китила овим гранчицама. Чест мотив јелових и борових гранчица 
и разних шишарица сусреће се на античким светиљкама (жижцима), које су осве-
тљавале гробове посмртника (Cr nob r nja , 2006).

Неке од биљака су и увозили, а није им била страна ни техника калемљења. 
Од житарица се спомињу: јечам (Hordeum vulgare L.), раж (Secale cereale L.), хле-
бна пшеница (Triticum aestivum L.), двозрна пшеница (Triticum dicoccum Schrank), 
пшеница (Triticum spelta L.), просо (Panicum miliaceaum L.) и остало. Литературни 
извори даље потврђују око петнаестак врста воћа, које се узгајало у баштама, неки 
од њих су: диња (Cucumis melo L.), смоква (Ficus carica L.), орах (Juglans regia L.), ја-
бука (Malus domestica Borkh.), мушмула (Prunus domestica L. spp. instititia), ринглов 
(Prunus domestica L. spp. oeconomica), бресква (Prunus persica L.), крушка (Pyrus 
communis L.), мукиња (Sorbus aria L.), оскоруша (Sorbus domestica L.), брекиња 
(Sorbus torminalis L.), винова лоза (Vitis vinifera L.) и бундева (Lagenaria siceraria 
(Molina) Standl.). Од зачина се издвајају: мирођија (Anethum graveolens L.), целер 
(Apium graveolens L.), ким (Carum carvi L.), кориандер (Coriandrum sativum L.) и 
остало. Забележено је и постојење следећих врста у баштама Римљана: лешник 
(Corylus avellana L.), глог (Grategys laevigata Jacq.), јагода (Fragaria vesca L.), 

Табела 1.  Листа процене анализе постојећег стања локалитета римског наслеђа на истра-
живаном подручју

Table 1. Check list of the current situation analysis of the Roman heritage sites in the study area

Локалитет
Site

Приступа-
чност 

локалитету
Access 

to the site

Визуелиза-
ција лока-
литета у 
простору

Site 
visualisation 

in space

Оцена ви-
зура које се 
пружају са 
локалитета
Assessment 
of visures 

from 
the site

Оцена 
по стојеће 

веге тације
Assessment 

of the 
present 

vegetation

Заступље-
ност веге-

тације 
ри мске 
епохе

Presence of 
vegetation
 from the 
Roman 
epoch

Општа 
оцена тре-

нутног 
ста ња 

локалитета
General 

assessment 
of the 

present 
situation

Сингидунум 2 2 5 2 1 2
Трикорнијум 1 1 5 4 1 1
Гробница код 
Брестовика 2 5 1 3 1 2

Ауреус Монс 1 1 1 2 1 1
Винцеја 1 2 1 2 1 1
Маргум 3 2 4 3 1 3
Виминацијум 5 5 2 3 1 5
Легенда / Legend:  1 - Негативно/Negative, 2 - Лоше/Poor, 3 - Oсредње/Medium, 4 - Задовољавајуће/

Satisfactory, 5 - Врло задовољавајуће/ Highly satisfactor
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трњина (Prunus spinosa L.), шипак (Rosa canina L.), остужњак (Rubus caesius L.), 
ку пина (Rubus fruticosus L.), малина (Rubus idaeus L.), зова (Sambicus nigra L.) и 
бо ровница (Vaccinium cf. myrtillus Rydb.) (Te pav ičk i - I l i ć , A r se n i jev ić , 2006). 

Управо овај податак постојања биљака у римском животу може се искористи-
ти у процесу ревитализације Маргума, односно, вегетација може бити представље-
на као симбол одређених објеката римске епохе у простору. Ово се може постићи 
на више начина, а један од њих је употреба вегетације као симбол кула у простору. 
Формиране композиције цветних партера могу симболизовати темељ осматрачни-
це у простору (слика 1). Врло чест елеменат у многим археолошким парковима ши-
ром света је живица, са улогом визуелизације бедема, зидова или ограда.

3.3. Предлог пејзажне визуелизације римског локалитета Маргум

Како сведоче мапе K a n ica  (2000), римски легијски логор Маргума био је 
лоциран на десној обали реке Мораве. То је било утврђење правоугаоне основе, са 
дужим странама у правцу југозапад-североисток, опасан шанцем и бедемом са две 
главне улице које су пресецале логор (via proetoria и via principalis). Постојале су и 
улице мањег значаја, управне на споменуте две главне. У логор се улазило са чети-
ри различите стране, кроз четири капије. Централни део логора био је предвиђен 
за: командантов шатор, службене просторије, светилиште, у чијој близини је био 
форум, тржнице и оружнице. У логору су постојале и бараке у којима се живело 
(Pop ov ić , 1997).

Следећи споменуте податке, а у циљу визуелизације легијског логора лока-
литета Маргум (слика 2), око логора се предлаже ископавање шанца, димензија 
предвиђених за логор оваквог типа. Бедеме логора би симболизовале уредно оре-
зане живице (нпр. Grategys laevigata Jacq.). Дрворедима неких од врста римске епо-
хе (нпр. Juglans regia L.), широких крошњи, назначио би се правац две главне ули-
це, док би се дрворедима врста римске епохе, ужих крошњи (нпр. Malus domestica 
Borkh.), назначили правци споредних улица. Улази би се истакли живицама и ре-
презентативним врстама главних улица. Предњи део логора красиле би такозване-
римске баште, тачније баште испуњене зачинским врстама и житарицама, које су 
се користиле у Царству (детаљније у поглављу 3.2.). 

Слика 1.  Приказ алтернативне визуелизације темеља осматрачнице на лимесу уз помоћ 
вегетације

Figure 1.  Pattern of the alternative imagining of the watch-tower foundation at the Limes with 
vegetation as a symbol
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Средишњи део логора предвиђен је за светилиште и житницу. Предлаже се 
реконструкција светилишта, које би било окружено четинарским дрвенастим вр-
стама, јелом и бором, као симболом загробног живота и врло често употребљива-
ним светиљкама (жишцима), који су пратиле некрополе у Римском царству. Жит-
ница је замишљена као конструкција обрасла виновом лозом, као истакнутим 

Попречни пресек главних улаза - капија

Попречни пресек ивице логора

Шанац

Castell
MARGUM

Слика 2.  Скица предложене визуелизације римског локалитета Маргум (лево) са детаљем 
реконструисаног војног логора (десно)

Figure 2.  Sketch of the proposed visualization of the Roman site Margum (left) with the detail of 
the reconstructed military camp (right)

Легенда / Legend:  1. улаз/entrance - porta praetoria, 2. улаз/entrance - porta documana, 3. улаз/еntrance 
- porta principalis dextra, 4. улаз/entrance - porta principalis sinistra, pravaci/ direc-
tions 1-2 и/and 3-4 улице првог реда/streets of the first category, 5. улице другог реда 
управне на улице на улице првог реда/streets of the second category orthogonal to the 
streets of the first category, 6. „Римске баште“/“Roman gardens”, 7. житница у виду 
коване конструкције обрасле виновом лозом/the granary in the form of metal struc-
ture covered with grape vines, 8. реконструисано светилиште/the reconstructed tem-
ple, 9. реконструисане бараке са изложбеним делом/the reconstructed barracks with 
the exhibition part in front
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биљним елементом римске епохе. У задњем делу логора биле би постављене ре-
конструисане дрвене бараке у којима су живели војници испред којих је предвиђен 
изложбени простор за поставку скулптура и камених плоча са сценама римског 
живота (слика 3). Такође, просторну композицију би пратиле и просторне инстала-
ције (уметничке скулптуре), које би имале симболично значење. Направљене од раз-
личитог материјала (од камена, дрвета, метала и слично), осликавале би одређене 
сцене историје, карактеристичне за локалитет.

4. ДИСКУСИЈА

Урбанизација је неизоставни прогрес развоја урбаних области и градова у XX 
веку. Врло често представља угрожавајући чинилац по објекте културног наслеђа. 
Адекватно суочавање са овим проблемом је управо њихова заштита. Споменици ку-
лтуре, као део историјско-културног наслеђа представљају вредне експонате тради-
ције и прошлости. О Римском царству се доста зна, али нове информације никада не 
престају да изненађују. Реконструкције римских утврђења нису толико приступачне 
јавности и доста су запостављене, што из материјалних разлога, тако и због недоста-
тка веродостојних података неопходних за потпуну и јединствену реконструкцију.

У раду се истиче нови приступ реализације оваквог типа проблема, тако 
што се користи метода алтернативне ревитализације и обнове споменика. Па тако, 
употребом вегетације римске епохе, одређених уметничких скулптура (инстала-
ција), споменика (биста војсковођа, легионара) у простору, визуелизују се објекти 
и утврђења римске епохе, а одређеним звуковима, мирисима покретима дочарава 
живот у Царству.

Приложени графикон (графикон 1), издваја доминантне кластере и на тај 
начин истиче хијерархију постојеће видљивости римских локалитета у оквиру 

Слика 3.  Аксонометријски приказ планираног археолошког парка на локалитету Маргум 
без визуелно истакнутих оса улица првог и другог реда (слика лево) и са визуелно 
истакнутим осама  улица првог и другог реда (слика десно)

Figure 3.  Axonometric view of the planned archaeological park on the site Margum without visu-
ally emphasised axes of the streets of the first and second category (left) and with visu-
ally emphasised axes of the streets of the first and second category (right)
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прови-нције Горња Мезија. Кластер је на основу свих испитиваних особина спро-
ведене чек листе (табела 1) груписаo римске локалитете по сличности у подкла-
стере (6 подкластера). У првом подкластеру издвојио се Виминацијум, као визу-
елно најуочљивији у простору, затим гробница код Брестовика, Маргум, Трикор-
нијум, Сингидунум, Ауреус Монс и Винцеја. Оно што је спроведена чек листа 
показала, а и кластер метода потврдила, јесте да делимично археолошки истражен 
римски Маргум (M i rkov ić , 1968) има великих потенцијала за процес ревитали-
зације односно за процес реконструкције римске епохе самог локалитета. Сличан 
њему је римски локалитет Трикорнијум, а особине које су Сингидунум, Ауреус 
Монс и Винцеју сврстали међу најмање истакнуте кластере јесте њихова покриве-
ност другим историјским епохама и визуелна неуoчљивост у простору.

5. ЗАКЉУЧЦИ

Културно наслеђе представља јединствену и незаменљиву културну вре-
дност једног народа. Стварано генерацијама, директно указује на друштвени, ку-
лтурни па и цивилизацијски ниво развоја. Вредност културног наслеђа, било да је 

Графикон 1.  Приказ података обрађених кластер методом
Diagram 1. Pattern of data evaluated with cluster method

Трикорнијум

Ауреус Монс

Винцеја

Сингидунум

Маргум

Гробница
код Брестовика

Виминацијум

Linkage distance
0,5         1,0        1,5          2,0         2,5         3,0         3,5         4,0         4,5
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реч о материјалном или нематеријалном, у константном је порасту због природно 
условљеног времена трајања, али и због нестабилног окружења у смислу развоја 
нових технологија и промене стила и начина живота.

Понекад је немогуће у потпуности реконструисати историјске објекте у про-
стору, али алтернативним методама реконструкције и визуелизације, они постају 
део предела и истичу се као сведоци прошлости.

Предлог употребе различитих типова вегетације, уметничких скулптура, 
па и примена предеоних интервенција у процесу реконструкције имао би за циљ 
да што верније реконструише споменик, прикаже природне особености и визуел-
ни карактер терена, као и да истакне сам споменик. Атрактивност споменика за-
висиће од степена реконструкције самог локалитета. Реконструкцију споменика 
треба да прати и реконструкција његовог окружења, која треба да буде традицио-
нална, аутентична и да прати културолошку, па и туристичку презентацију самог 
споменика. Процес реконструкције треба да буде издигнут на такав ниво презе-
нтације да се споменик културе доживљава не само као споменичка целина, већ 
као простор прошлости.

Пример Маргума истакнут је као модел оваквог вида обнове културних спо-
меника. По узору на њега и остали локалитети римске епохе се могу ревитализовати. 
Обнављањем споменика културе једне историјске епохе креира се уједно и едукати-
вна и историјски занимљива рута, која поштује како археологију и историју просто-
ра, тако и законе пејзажног планирања и просторног уређења, али и потреба људи, 
локалног становништва и туриста, као једних од главних посетилаца самог простора.
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LANDSCAPE VISUALISATION OF THE ROMAN SITE MARGUM

Su m ma r y
Margum was the Roman site located at the confluence of the Morava and Danube rivers. 

By its very wise strategic location, it defended the Roman Empire against barbarian attacks for a 
long period in the history. Today, many centuries later, the remains of the Margum and its history 
are barely visible in the landscape and the access to them is very difficult.

Cultural heritage is a unique and irreplaceable cultural value of a nation. Created by gen-
erations, it points directly to the social, cultural and civilization levels of development. The value 
of cultural heritage, whether tangible or intangible, is constantly increasing due to the natural du-
ration of the conditioning, but also because of the unstable environment in the terms of new tech-
nologies and changes in the style and ways of life.

Roman site Margum, buried under the layers of vegetation, destroyed by periodic floods, 
now in the state as it is, can hardly testify on an impressive global force, as the Roman Empire was. 
Reconstructions of the archaeological sites are financially very demanding processes, and this is 
the most frequent obstacle in revealing this kind of historical heritage. Therefore, this work pro-
vides a model of an innovative way of revitalization of heritage monuments and the awareness of 
raising them into an archaeological park. The main guideline is the space symbolism, expressed in 
different ways (through the vegetation, installations, sculptures, rehabilitation facilities, etc.) and 
based on historical facts and maps. All visitors should feel at least a fraction of the ideal of the Ro-
man Empire existence and the life in it. With the appropriate vegetation - to feel the scents, with 
tasting the fruits - to feel the tastes, and with present landscape surroundings - to establish the con-
tacts with the long ago destroyed Roman Empire.

The usage of vegetation and installations in the space follows the contours of Roman ru-
ins, forts, and has the aim to picture the life in the legionary camps and castles. By forming the ar-
chaeological park with the elements of Roman life, based on historical facts and maps, the story of 
the Roman era would not be forgotten, it will be improved and sustainable for future generations. 
Some forms of trees could replace towers, some installations could replace watch towers, but some 
of them could be reconstructed in total.

Revitalizing and enhancing the heritage of the past would recognize the importance of 
cultural heritage and would emphasize the civilization value as well. On the other hand, modern 
tourists are searching different, more educative and more innovative areas. So, the way of main-
taining the cultural landscapes, the connection of tourism and landscape planning is just the an-
swer to this issue.


