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A Jewel of National and World Heritage Viminacium

„Виминацијум је апсолутно један од најјачих српских брендова. За свега шест година постао је од пустих
њива поред Млаве, познатих само ускостручним истраживачима, светска атракција коју посећују десетине хиљада туриста“, каже др Миомир Кораћ, директор
Пројекта Виминацијум.
“Viminacium is absolutely one of Serbia’s foremost
brands. In just six years, from derelict fields along the
Mlava River known only to professionals, it has become
a world attraction visited by tens of thousands of tourists
each year”, says the director of the Viminacium project, Dr
Miomir Korać.
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иминацијум, бивши главни град римске провинције Горње Мезије, која је обухватала највећи део Србије, део Бугарске и северну Македонију, настао је првих деценија првога века наше ере
на десној обали ушћа Млаве у Дунав, 12 километара од данашњег града
Пожаревца, на месту где је, изласком Римљана на Дунав, била стационирана стална римска легија. Повољан географски положај омогућио
је Виминацијуму брз економски развој. Сматра се да је имао око 30.000
становника, што је у оно време био велики број. Уживао је највиши статус који су римски градови могли имати.
У својој пет векова дугој историји, Виминацијум, римски град и
војни логор, имао је буран развој: у првој половини другога века, за
владавине цара Хадријана, добио је статус града; пребродио је епидемију куге у време владавине Марка Аурелија; у трећем веку град
је већ био у пуном процвату, па је стекао и право ковања новца. Четврти век означава Виминацијум као једно од четири епископских
седишта. Готово да није било римског императора који краће или
дуже није боравио у овом раскошном граду. Овде су се сусретале

iminacium, once a major city of the Roman province Upper Moesia,
which coincided with most of present-day Serbia, parts of Bulgaria
and northern Macedonia, was built in the first decades of the first
century A.D. on the right bank where the Mlava River flows into the Danube, some 12 kilometres from the city of Požarevac. This is also where the
Romans permanently garrisoned a whole legion. A favourable geographic
position made it possible for Viminacium to undergo speedy economic development. It is believed the city had a population of some 30,000, considered a large number at the time. It enjoyed the highest status any Roman
city could have.
In its five-centuries-long history, Viminacium, a Roman city and a military
camp, experienced turbulent development: in the first half of the second
century A.D., during the reign of Emperor Hadrian, Viminacium received the
status of Roman city, an important milestone in its development. During the
reign of Emperor Marcus Aurelius, in the third century of the new era, the
city was in full flourish and was allowed to mint coins, a privilege reflecting
its status, but an epidemic of the plague in the same century affected eco-

културе Запада и Истока, што је донело развој занатских и уметничких радионица. Град је дефинитивно разорен средином петога
века, у најезди Хуна, а новија археолошка истраживања сведоче да
више никад није обновљен на месту где је подигнут. Као војно упориште обновио га је византијски цар Јустинијан у VI веку. Нестао је
у VII веку доласком Словена.
Пионири научних ископавања Виминацијума били су Михаило
Валтровић, крајем деветнаестога века, а за њим Милоје Васић, професор Високе школе у Београду. Касније, изградњом термоелектране Костолац и површинског копа Дрвно, интензивирана су истраживања. Последње три деценије прошлога века биле су обележене
ископавањем виминацијумског „града мртвих“, тј. откривањем више
од 13.500 некропола у којима је нађено седам стотина предмета од
сребра и злата.
Од 2002. године истраживање овог археолошког локалитета добија
међународни карактер. На челу истраживачког тима је др Миомир Кораћ, директор Пројекта Виминацијум, археолог, научни радник Археолошког института Српске академије наука и уметности из Београда
Протеклих година било је неколико важних открића на античком локалитету Виминацијуму. Интересовање туриста за посету Археолошком парку знатно је порасло и после скорашњег
сензационалног открића пет милиона година старог скелета мамута пронађеног у близини Царског маузолеја. Можете ли нам
нешто више рећи о овоме открићу и кад ће скелет бити представљен јавности ?
– Најновије откриће апсолутно показује да богатство Србије лежи
и на скоро потпуно неочекиваним странама. Виминацијум је током година показао толико културног блага из периода Римског царства да
кад помислите на Римљане у Србији прва асоцијација биће вам Стари
Костолац и Археолошки парк Виминацијум. Парк који градимо годинама уназад нешто је у чему смо први у Србији. Управо сада, међутим,
имамо прилику да докажемо да нисмо уских видика истичући само римско наслеђе. Борбом за очување Виминацијума желимо да поставимо,
а ако треба и наметнемо модел по коме ће се штитити и презентовати
целокупно наслеђе па ма ком периоду припадало. Миоцен и пет милиона година стар мамут далеко су од Римљана, али то је оно што је наше
– јединствено и драгоцено! Прави научник и заштитар мора подједнако
реаговати и на оно што није његова уска струка! Тако смо и реаговали
– муњевито и ефикасно.

nomic activity. It soon recovered and in the fourth century Viminacium was
conferred with yet another manifestation of power; one of the four bishopric seats was located there. There was hardly a single Roman emperor who
did not at one time stay a while in this magnificent city. This was where the
cultures of the East and the West met to generate development in the arts
and crafts. The city was definitively annihilated in the mid-5th century during
an invasion of the Huns. More recent archaeological explorations testify to
the fact that it was never rebuilt again on its original site. It was renewed as
a military stronghold by Emperor Justinian in the 6th century, only to fall into
oblivion again in the 7th century with the arrival of the Slavs to the region.
The pioneers of scientific excavations at Viminacium included Mihailo
Valtrović, in the late 19th century, followed by Miloje Vasić, a Belgrade Advanced School professor. Exploration was intensified later at the time of the
construction of the Kostolac thermo-electrical power plant and the Drmno
open pit mine. The last three decades of the past century featured excavations on the site of the ‘city of the dead’ at Viminacium, i.e. discovery of
more than 13,500 necropolises in which over 700 silver and gold objects
were found.
Since 2002, research at this excavation site became internationalised.
Heading the team of researchers is Dr. Miomir Korać, the Viminacium project
director, archaeologist and scientific worker at the Archaeological Institute
of the Serbian Arts and Sciences Academy in Belgrade.
There have been several major breakthroughs at the ancient Viminacium site. The interest of tourists to visit the Archaeological Park has
grown considerably, especially in the wake of the recent sensational discovery of the five-million-year-old skeleton of a mammoth near the Imperial Mausoleum. Please tell us more about this discovery and when will
the skeleton to be presented to the public?
– The latest discovery shows that treasuries in Serbia may be found in the
most unlikely places. The case of Viminacium in recent years has yielded so
much cultural treasure from the Roman Empire period that when one thinks
of ancient Romans in Serbia, the first association is Stari Kostolac and the
Viminacium Archaeological Park. The Park, which we have been engaged
on building for years, is the first thing of this kind in Serbia. This is an opportunity to show the broadness of our horizons, that we are not placing
only our Roman legacy into the foreground. By struggling to preserve Viminacium, we wish to set, and if need be, to impose a model for preserving and
presenting our legacy in its entirety - regardless of which period it comes
from. The Miocene and the five-million-year-old mammoth are a long way
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Мамут лежи у геолошком слоју из миоцена, који је стар између четири и по и пет милиона година. Експертизе које су у току треба да потврде да ли је реч о мамуту меридионалису како се то у првом тренутку
мислило (чиме се померају хронолошке границе врсте) или његовом
претку. У сваком случају, откриће је од изузетног значаја. Што год показала анализа, ово је најстарија јединка откривена у целости на простору
Балкана и југоисточне Европе. Јединка очувана у целости од пре пет милиона година свакако је значајно откриће у светским оквирима.
Остаци мамута су веома трошни, поготово што су лежали у пешчаном слоју. Нормално бисмо очекивали да се овај степен очуваности
костију налази у глиновитим слојевима. Управо стога је конзервација
била императив – и то конзервација in situ, односно на лицу места.
Сваки покушај померања костију могао је довести до њиховог незаустављивог пропадања. Конзервација је и даље у току. Упоредо с конзервацијом гради се и заштитна конструкција која ће у перспективи бити
нека врста природњачког музеја у оквиру Археолошког парка. Мамута
је до сада видело толико људи да је то у појединим тренуцима могло
угрозити и његову безбедност. Нисмо веровали да ће изазвати толико интересовање. Читав посао око заштите и презентације је у току и

from the Romans, but this is what we have – unique and precious! A true
scientist and protector must adopt an even-handed approach to things that
go beyond his immediate field of study! This is also how we reacted – with
lighting speed and efficaciously.
The mammoth lies in the Miocene geological layer, which is between
four and five million years old. Ongoing analyses have yet to confirm whether the discovered species is indeed that of the Mammuthus meridionalis, as
initially thought, in which case chronological boundaries of this species,
or of its ancestor, need to be broadened. At any event, this discovery is of
extraordinary importance. Whatever the results of the analyses, this is the
oldest animate thing discovered in the Balkan region and in southeastern
Europe. The wholly preserved fossil dating back to five million years ago is
certainly a significant discovery on the international scale.
The mammoth remains are quite frail, especially for having lain in the
sandy layer. Normally, we would expect to find this degree of bone preservation in clay layers. So, in situ conservation is imperative precisely for
this reason. Any attempt to move the bones could result in their unstoppable decay. The conservation process is ongoing. Parallel with conservation, a protective structure is being put up that we hope will at some

очекујемо да ће на јесен бити стављен у редован програм обиласка
археолошког парка.
А питање представљања јавности потпуно је беспотребно, јер јавност управо преко медија има увид у сваки помак истраживања и радова који се врше. Све новине, домаће и стране, пренеле су не само вест о
открићу већ и бројне снимке, што је до сада редак случај да јавност има
толики увид у једно истраживање које научно још није окончано.

time in the future become a sort of natural history museum within the
Archaeological Park. The mammoth has thus far been viewed by such
a multitude of people that at certain points its safety was threatened.
We never expected it would invite such great interest. Activities aimed
at protecting and presenting continue and we expect the mammoth to
become part of the Archaeological Park’s regular tour programme this
coming autumn.
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Број чланака који се појављивао на интернету премашио је неколико хиљада јер се свака два минута појављује нова ставка када у претраживач укуцате пар појмова као што су: Костолац, мамут и Виминацијум.
Зaхваљујући пре свега Вашем ангажовању, Виминацијум је доспео на туристичке карте Србије и Европе. Археолошки парк Виминацијум, код Костолца, сада је једна од већих туристичких атракција у Србији.Можемо ли га назвати српском робном марком?
– Виминацијум је апсолутно један од најјачих српских брендова. За
свега шест година постао је од пустих њива поред Млаве, познатих само
ускостручним истраживачима светска атракција коју посећују десетине
хиљада туриста. Заштита културног блага која доноси новац. Странци
који посећују Виминацијум рангирају нас понекад у врх најинтересантнијих локација посећених у Европи.
Тренутно се приводе крају радови на изградњи Центра „Виминацијум”. Реч је о научно-истраживачком центру, изграђеном као
староримска царска вила, који ће имати школу за едукацију младих стручњака, конгресну салу и 1.000 квадрата музејског простора за излагање античких експоната....
– Домус сцијенцијарум, како сада називамо научноистраживачки

Raising the issue of its presentation to the public is quite superfluous
because it is precisely through the media that the public has full insight into
any advance made in research and the type of work performed. All newspapers, here and abroad, have carried not only the news of its discovery, but
also numerous photographs. It rarely happens that the public has such detailed insight into an exploration process that has not yet been scientifically
concluded. The number of stories that appeared on the Internet exceeded
several thousand, because, if one types several key words such as Kostolac,
mammoth or Viminacium, a new item appears every two minutes.
Owing to your engagement, Viminacium has established its place on
the tourist maps of Serbia and Europe. The Viminacium Archaeological
Park, near the city of Kostolac, is currently one of the major tourist attractions in Serbia. Would it be right to call it a Serbian brand?
– Viminacium is absolutely one of the biggest Serbian brands. In just six
years, the story has progressed from derelict fields by the Mlava River known
only to professional researchers it has become a world attraction toured by
tens of thousands of tourists. It has become a protected cultural legacy that
is making money. Foreigners who come to Viminacium sometimes rank it
among Europe’s most frequently visited locations.

мора да живи. Примери по Немачкој то апсолутно доказују. Фестивали који се тамо одржавају окупљају десетине хиљада људи, често
и више него што је капацитет самог објекта. Не измишљамо нешто
ново, нити експериментишемо. Оживљавање једног оваквог објекта
концертима, фестивалима, позоришним представама, па чак и репликама гладијаторских борби, јесте оно што ће оставити најбољи
утисак генерацијама које долазе. Савремени облици презентације
могу обезбедити истовремено заштиту археолошких остатака и ставити објекат у функцију коју је имао и пре скоро два миленијума – да
пружи најбољу могућу забаву посетиоцима.
Да ли се у Виминацијуму и ове године планирају манифестације,
које имају за циљ промовисање овог локалитета и националне културне баштине?
– Пажња је ове године усмерена на завршетак радова на Домусу,
научноистраживачком центру. Ситуација у којој су се нашли држава,
наука и култура приморала нас је да се усредсредимо на истраживања
амфитеатра, заштиту мамута и завршетак градње инфраструктуре која
ће нам омогућити да све надокнадимо у годинама које долазе. Договор за следећу годину са господином Карлом Донадиом, замеником

of the great attention it invites among researchers. Allowing it to become
overgrown in weeds after excavation and to disappear in some dusty publications will be tantamount to exposing it to the destruction it suffered at
the hands of the Huns long ago. A building such as the amphitheatre must
live on. We have examples in Germany absolutely proving this. The festivals
held there rally tens of thousands of people, which is often more than the
facility’s capacity. So, we are not inventing anything new, or experimenting. Vivifying a facility such as this one by holding concerts, festivals, theatre
performances…even staging mock gladiator fights…is something that will
leave an indelible impression on coming generations. Modern-day forms
of presentation can ensure protection of archaeological remains while at
the same time affording it the identical function it had nearly two thousand
years ago – as well as provide great entertainment to visitors.
Is there any events aimed at promoting the site and national cultural
heritage are planned at Viminacium again this year?
– This year, we are focusing on the completion of construction work on
the Domus, the science and research centre. The situation in which our country, our science and our culture have found themselves has forced us to focus
on researching the amphitheatre, protecting the mammoth and completing

и туристички центар, заиста је јединствено архитектонско решење за
објекат који треба да подмири тако широке потребе једног археолошког парка. Концентрисани око централног атријума налазе се мањи
атријуми од којих сваки представља целину за себе с посебним садржајем. Једно крило је намењено истраживачкој екипи, друго крило лабораторијама, класичној и дигиталној библиотеци, треће је намењено
за смештај и услугу туристима који ће одседати у овом објекту. Посебну
целину представља музеј који има централно место и покрива највећу
површину у оквиру Домуса. Цео објекат је замишљен као функционално
најзначајнији део археолошког парка и окосница његове финансијске
одрживости. Објекат ће омогућити не само даљи развој истраживања
и презентације већ ће приходима објекта то моћи да се оствари далеко
брже и ефикасније.
Најавили сте да ће на плафону подземног музејског простора
бити постављен мозаик који приказује небо и звезде, површине
400 квадрата, који се тренутно израђује у Београду. Да ли је тачно да се он ради по узору на маузолеј Гале Плацидије у Равени, од
специјалног муралског стакла допремљеног из светски познате радионице „Орсони“ из Венеције?
– Један овако монументални објекат као што је Домус мора да има
неку уметничку специфичност која ће га ставити изнад обичних музеја
које посећујемо. Плафон музеја ће бити управо ремек-дело које ће га
издвајати. Мурано стакло од којег су мозаици израђени тако прелама
светлост да ви заиста видите звездано небо са таквим преливима нијанси које остављају без даха.
Упоредо с градњом Центра „Виминацијум“, која треба да се
оконча до краја лета, ради се на ископавању амфитеатра, јединог
античког амфитеатра на територији Србије, са више од 12.000 места, који ће служити за извођење концерата и позоришних представа.... Шта се планира по завршетку ових радова?
– Амфитеатар је срце урбаног језгра града као што је Виминацијум. Не може сваки град имати амфитеатар, то је до сада више

Construction work is currently nearing completion on the Viminacium
Centre. This is a science and research centre built in the style of an ancient
Roman imperial villa. It will provide accommodation to a school that trains
young professionals, to a convention hall and 1,000 square metres off museum space for displaying antique items....
– Domus Scientiarum, as we now call this science, research and tourism centre, is indeed a singular architectural solution for a facility that is
expected to meet such broad-based needs required by an archaeological
park. Huddled around a central atrium are smaller ones, each of which represents a whole in its own right offering a different programme. One wing is
intended for the research team, another wing for the laboratories and to the
classical and digital libraries, the third wing will accommodate and be at the
disposal of the tourists who will stay at the facility. The museum, which has
a central place, takes up the largest portion within the Domus. The whole
facility was conceived as the functionally most important section of the Archaeological Park and will represent the backbone of its financial sustainability. The facility will enable not only further research and presentations
but the income it generates will also provide for this to be done much faster
and more efficiently.
You have said earlier that a 400-metre square mosaic depicting the sky
and the stars will be placed on the ceiling of the underground museum. Is
it true that it is being put together after the model of the Galla Placidia
Mausoleum in Ravenna using special Murano glass from the internationally renowned workshop of Orsoni from Venice?
– A monumental facility such as the Domus must have some artistic idiosyncrasy that places it above ordinary museums. The museum ceiling will
be the masterpiece that makes it stand apart. The Murano glass used to put
the mosaics together refracts light to create the impression of a starry sky
with nuances that leave the visitor breathless.
Parallel with the construction of the Viminacium Centre to be completed by the end of the summer, work continues on excavating the amphitheatre -- the sole ancient amphitheatre on the territory of Serbia -- with

директора Римске опере, јесте да се у виминациjумском амфитеатру
постави опера Аида. За 2011. годину Виминацијум је добио организацију Медитеранских позоришних игара античке драме која такође
треба да се одржи у римском амфитеатру. Ови планови најбоље показују могућности искоришћења једног оваквог објекта који је могао да
прими 12.000 посетилаца.
Најавили сте и отварање савременог СПА центра који би био уклопљен у амбијент какав је био у III и IV веку, у времену када је Виминацијум био седиште римских легионара. Када ће нам он бити
представљен и како ће изгледати?
– СПА центар је саставни део Домуса. То је један од основних сегмената туристичке понуде објеката овог типа. Он треба да представи шта
су некад биле античке терме које су такође истражене на Виминацијуму. С друге стране, пружиће и све погодности савременог СПА центра.
Мислим да ће се управо то спајање античког и савременог допасти нашим посетиоцима јер то нам је и циљ. Ставити савремену удобност у
амбијент Римског царства.
Ископавање и уређење античког амфитеатра у Виминацијуму,
осим средствима из фондова Србије, изводи се и помоћу донације.
Ко су били донатори?
– Почетак истраживања амфитеатра плод је дугогодишње сарадње
пројекта „Виминацијум“ и Америчке амбасаде у Београду. Археолошки парк је и званично пуштен у рад заједничком посетом њихових
екселенција Андреаса Цобела и Мајкла Полта, амбасадора Немачке и
Сједињених Америчких Држава. Убрзо потом уследила је помоћ у опреми и издаваштву, а његова екселенција господин Камерон Мантер
је донирао грант од 30.000 долара за почетак истраживања римског
амфитеатра. Почеци су увек били тешки, а подршка коју су нам пружили јасан је знак да су већ тада препознали значај Виминацијума и
његове презентације.
До Виминацијума се може стићи и Дунавом. Колико ће туристичких бродова до краја године допловити до овог локалитета?

construction work on the infrastructure that will enable us to make up for
everything in the coming years. It has been agreed on with Carlo Donadio
of the Rome Opera House to produce the opera Aida at the Viminacium amphitheatre next year. In 2011, Viminacium will host a Mediterranean classical
drama festival at the Roman amphitheatre. These plans speak clearly of the
potential of such a facility capable of seating 12,000 people.
You have also announced the opening of a modern spa centre blended
into an environment such as appeared in the 3rd and the 4th centuries, at
a time when Roman legionaries were quartered at Viminacium. When is
this centre due to be presented to the public and what will it look like?
– The spa centre is an integral part of the Domus. This is one of the main
sections of the tourist offer of facilities of this type. It is designed to recreate
the appearance of ancient thermae (Roman bath-houses), also explored at
Viminacium. On the other hand, they will offer all the amenities of a modern
spa centre. In my view, precisely this combination of the ancient and the
modern is what our visitors will find appealing. This has been our goal all
along – to place present-day comforts in a recreated environment of the
Roman Empire.
Apart from the funds secured from Serbian institutions, excavation
and other work on the ancient amphitheatre at Viminacium was made
possible thanks to donations. Who were the donors?
– The amphitheatre exploration is the result of long-standing cooperation between the Viminacium project and the American Embassy in Belgrade. The Archaeological Park was officially inaugurated during a joint of
Andreas Zobel and Michael Polt, the ambassadors of Germany and the United States, respectively. Soon after, aid was forthcoming in equipment and
assistance in publishing, and US Ambassador Cameron Munter presented
a $30,000-dollar grant to launch exploration of the Roman amphitheatre.
Every pioneering work is difficult, but the support they extended to us is a
clear sign that they have recognised the significance of Viminacium and its
proper presentation.
Viminacium can also be reached from the Danube. How many ships

него јасно. Постојање овакве грађевине ставља вас високо у ранг
градова Римског царства. Али ископавање једне овако монументалне грађевине не сме да буде само ископавање ради ископавања, па
ма колико зграда овакве врсте будила пажњу истраживача. Уколико би након истраживања допустили да зарасте у коров и нестане у
прашњавим публикацијама, било би то рушење еквивалентно оном
који су Хуни тако давно извршили. Зграда као што је амфитеатар

more than 12,000 seats to be used for concert and theatre performances
... What is planned after this work has been completed?
– The amphitheatrer is the heart of the urban core of a city such as Viminacium was. Not every city could have an amphitheatre; this has now become
quite apparent. A building such as this one ranked a city high as compared
to other cities of the Roman Empire. But excavating one such monumental structure must not be done solely for the sake of excavation, regardless

– Бродови већ две године довозе туристе до Виминацијума. Са
компанијама Јуниворлд и Викинг ривер круз имамо веома успешну
сарадњу. Укупно негде око 80 бродова треба да пристане до краја ове
године. Скоро сви бродови припадају страним компанијама. Наша Сирона долазила је у неколико наврата, али проблем српског бродарства
је недостатак већих туристичких речних бродова који могу да превале
раздаљину до Виминацијума. n

with tourists do you expect to visit the site through the end of the year?
– For the past two years ships have been bringing tourists to Viminacium.
We have achieved a very good level of cooperation with Uniworld and Viking
River Cruise. A total of some 80 ships are expected to dock by the end of the
year. They nearly all belong to foreign companies. The local ship, Sirona, has
made several trips too, but the problem of Serbian shipping is a lack of larger
tourist river ships capable of covering the distance to Viminacium. n
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