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Wołowy, czyli pierwsze i  najważniejsze targowisko w  dawnym Rzymie. Sam 
opis obszaru Forum Boarium jest silnie związany z  poematem Eneida Wergi-
liusza. Autor opisał w dziele historię potwora Kakusa, który mieszkał w  jaskini 
na zboczu Awentynu i ukradł Herkulesowi bydło Geriona. Herosowi udało się 
odzyskać stracone woły i  zabić przestępcę. W  podzięce za wyzwolenie okolicy 
od nękającego potwora zamieszkujący Palatyn Arkadyjczycy wraz ze swoim kró-

. 
Jego pozostałości znajdują się dzisiaj pod kościołem Santa Maria in Cosmedin. 
Prawdopodobnie pierwotny ołtarz, datowany na krótki okres przed założeniem 
miasta, był znacznych rozmiarów i przypominał formą te z terenów Grecji. Został 
przebudowany w II w. p.n.e. Ara Maxima była pod stałą opieką pretorów, którzy 
sprawowali kontrolę nad corocznym składaniem ofiar dla ubóstwionego herosa 

Appiusza Klaudiusza, kult Herkulesa z dotychczasowego, prywatnego, zmieniono 
na publiczny .

Forum Boarium jest usytuowane pomiędzy Palatynem, Kapitolem i Awen-

punktem był Pons Sublicius, najstarszy, drewniany most w Rzymie, oraz droga 
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spławna do Orte, miasta położonego na północ od Rzymu3. Znajdował się tu 

pierwszy most kamienny Pons Aemilius, którego zachowane części (pojedynczy 
łuk) wkomponowano w nowożytny Ponte Rotto. Częścią Forum Boarium był 

oraz fragmenty greckiej ceramiki geometrycznej z VIII w. p.n.e.  Dopiero August 
odłączył Sant’Omobono od Forum Boarium, przyłączając je do Forum Roma-
num (Region VIII) . Teren Forum Boarium połączył z obszarem Circus Maximus 

.

łuk dla cesarzy Septymiusza Sewera i Karakalli oraz Julii Domny, o czym świad-
czy fragment zachowanej inskrypcji: argentarii et negotiantes boarii huius loci 7 
(bankierzy i handlarze bydła z tego miejsca)8. Monument ten jest określany jako 
„Brama Srebrników” (łac. Arcus Argentariorum). Na inskrypcji widać ślady star-
cia; prawdopodobnie oryginalnie widniało tu imię Gety zamordowanego przez 

-
dobnie był on jednym z wejść na teren Rynku Wołowego. Bazy zostały wykonane 
z marmuru i trawertynu, a architraw z samego marmuru. Wysoce prawdopodob-

9.
We wschodniej części Forum Boarium, nad Cloaca Maxima, znajduje się Łuk 

przez Konstancjusza II z  okazji jego wizyty w  Rzymie, o  czym świadczy in-
skrypcja znajdująca się dziś w kościele San Giorgio in Velabro . Łuk wykonano 

3 Ibidem.
J. W. Stamper, The Architecture of Roman Temples. The Republic to the Middle Empire, Cambridge 

D. Filippi, Regione VIII. Forum Romanum Magnum, [w:] Atlante di Roma Antica. I. Testi e imma-
gini

Przez obszar Forum przebiegał rów melioracyjny, Cloaca Maxima. Dzięki osuszeniu tego terenu 
możliwe stało się zwiększenie powierzchni targowiska o dolinę Circus Maximus; vide C. Bariviera, 
Regione XI. Circus Maximus, [w:] Atlante di Roma Antica
7 L. Richardson, A New Topographical Dictionary of Ancient Rome
8 Tłum. własne; jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie tłumaczenia pochodzą od autorki artykułu.
9 S. Diebner, s.v. „Arcus Septimii Severi (Forum Boarium)”; „Arcus Argentariorum”; „Monumen-

M. G. Filetici, Forum Boarium Guide
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z kamienia, który następnie pokryto marmurem. Przy budowie zastosowano skle-

uważano, że sklepienie było średniowieczne, więc je rozebrano. Dwie zewnętrzne 
powierzchnie każdego filara zajmują dwa rzędy półkolistych nisz, oddzielonych 
od siebie przez krajniki. Nisze zakończone są półkolistymi kopułami dekorowa-
nymi żłobkowaniami. Dodatkowo towarzyszą im małe kolumienki. Nad każdym 
przelotem widnieje klucz z przedstawieniami: Romy, siedzącej Junony, Miner-
wy i stojącej Ceres . Łuk Janusa znajdował się na skrzyżowaniu ulic. Prawdopo-
dobnie był miejscem odpoczynku dla handlarzy zmęczonych upałem, chcących 
zaznać trochę chłodu.

Forum Boarium odgrywało niewątpliwie bardzo ważną rolę gospodarczą 
w Rzymie w okresie Republiki i Cesarstwa. Pełniło funkcję głównego placu han-
dlowego nad Tybrem, gdzie podstawowy przedmiot kupiectwa stanowiło bydło. 
Bliskość wodnego szlaku komunikacyjnego doprowadziła do powstania w  tym 
miejscu portu handlowego, który stał się miejscem spotkań osób pochodzących 
z różnych kręgów kulturowych, zarówno Greków, jak i Fenicjan. Handlarze zby-
wali swoje rodzime produkty, nabywając inne, bardziej dla siebie egzotyczne. 
Można wręcz powiedzieć, że Forum Boarium było sercem starożytnego Rzymu.

Rynek Wołowy był miejscem publicznym, gdzie ludzie, na co dzień mieszkający 
w swoich willach na pobliskich wzgórzach, spotykali się pod opieką bóstw, Her-
kulesa i Portunusa, których świątynie są najlepiej zachowanymi republikański-
mi budynkami sakralnymi w Rzymie. Prostokątna budowla na Forum Boarium, 
położona prostopadle do Tybru, niedaleko Ponte Rotto, to świątynia Portunusa, 
rzymskiego bóstwa opiekuńczego mostów, który miał czuwać nad osobami prze-

. W dawnej literaturze przedmiotu można 
spotkać się z dedykacją świątyni Fortunie Virilis, która została tak określona przez 

-
 Od 

-
blokowano frontowe kolumny, dodano okna w ścianie celli, a wnętrze wypełniły 

F. Coarelli, Rome and Environs. An Archaeological Guide

reliefach widnieją przedstawienia tego boga jako młodzieńca z długimi włosami, z atrybutami w po-
staci kotwicy i węża, vide J. W. Stamper, op. cit.

F. Coarelli, Rome and Environs



Paulina Stachowicz

żadnych zmian w strukturze budynku. Jej antyczny wygląd odtworzono dopiero 

Świątynia Portunusa jest jońskim pseudoperipterosem tetrastylosem (il. 3). 
Została zbudowana z lokalnego tufu (półkolumny, ściany celli, fryz, gzyms) i tra-
wertynu (kolumny, architraw). Wówczas jeszcze stosowanie marmuru w budow-
nictwie rzymskim nie było rozpowszechnione. Początkowo świątynia była po-
kryta stiukiem . Sam fundament, należący pierwotnie do poprzedniej świątyni 

warstw wykonanych z tufu z Grotta Oscura . Podium zbudowane z trawertynu 
można podzielić na cztery ułożone horyzontalnie części. Na jego całość składa 
się formowana podstawa, ortostat, gzyms zwieńczony stopniem oraz stylobat po-
kryty płytami w  opus caementicium

Jej ściany zewnętrzne ozdabiają naprzemiennie ułożone płytki. Jest to wzór, który 
w architekturze rzymskiej występował od dawna, bo już od początku IV w. p.n.e., 
czego przykładem może być Mur Serwiański. Taki układ płytek był stosowany do 
połowy I w. n.e.

-
wierzchni stylobatu obejmuje przedsionek poprzedzony schodami. W pronaosie 
znajduje się sześć kolumn jońskich, z których cztery są frontalne, a dwie umiesz-
czone w głębi przedsionka. Wzdłuż zewnętrznych, dłuższych ścian celli rozstawio-
no pięć półkolumn jońskich, wykonanych z tufu wydobywanego w okolicy rzeki 
Anio (dzisiejszej Aniene) . Świątynię od tyłu zamykają cztery półkolumny. Ko-

-

na bazach attyckich, których forma jest zgodna z opisem Witruwiusza. Wysokość 

M. G. Filetici, C. Vazio, Il restauro conservativo del Tempio di Portunus al Foro Boario a Roma: 
veicolo e strumento per nuove scoperte e inedite conoscenze, [w:] Attualità delle aree archeologiche: espe-
rienze e proposte. Atti del VII Convegno Nazionale (Roma, 24–26 ottobre 2013), red. A. Centroni, 

J. W. Stamper, op. cit.
J. P. Adam, Le temple de Portunus au Forum Boarium
Ibidem
Ibidem
F. Coarelli, Rome and Environs
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-
. 

Woluty w świątyni Portunusa są owalne, te narożne zaś mają „czoła obustronne” 
i są widoczne z dwóch stron. Tak opisał ich wygląd Palladio, zachwycając się ich 
niesamowitą formą . Pomiędzy wolutami w świątyni Portunusa występuje mo-
tyw kimationu. Podobne kapitele można zobaczyć w świątyni Artemidy Leuko-
phyrene w Magnezji zbudowanej przez Hermogenesa lub w świątyni Dionizosa 
w Teos .

Belkowanie zachowało do dziś swoje właściwe modelowanie i elementy de-
-

lief wykonany na gładkiej powierzchni, na którym dzisiaj widnieje przedstawie-
nie kandelabru połączonego z obu stron girlandami. Zniszczenie fryzu musiało 

-
-

stawieniem na przemian występujących kandelabrów, bukranionów oraz erotów 
połączonych girlandami. Przedstawienie erosów i kandelabrów jest również wi-
doczne na dużo wcześniejszym rysunku wykonanym przez Giovanniego Battistę 

-
nów. Z kolei Palladio w swoim szkicu umieścił eroty na przemian z bukraniona-
mi, lecz bez kandelabrów. Pomiędzy erosy a głowy wołów wstawił przedstawienie 

. Ry-
sunki tych trzech autorów wykazują wspólną grupę motywów, ale przedstawiają 
je w  nieco odmienny sposób, zgodnie z  gustami estetycznymi epoki. Jednak 

kandelabru z girlandą. Z okresu republiki nie jest znane choćby jedno przedsta-
wienie tych trzech motywów tworzących jedną dekorację (eroty, kandelabry i bu-

powiedzieć, jakie motywy dokładnie występowały, tylko dwa czy wszystkie trzy, 
ale można domniemywać, że były one połączone girlandą z liści. Najprawdopo-
dobniej bukraniony były częścią fryzu świątyni Portunusa . Najlepsze analogie 

A. Palladio, Cztery księgi o architekturze
A. W. Lawrence, R. A. Tomlinson, Greek Architecture
J. P. Adam, op. cit
Ibidem
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do tego przedstawienia pochodzą z kamiennych sarkofagów, mniej czytelne m.in. 
ze świątyni Apollina Medicusa na Polu Marsowym oraz dekoracji grobowca Ce-
cylii Metelli przy via Appia. Z kolei na portyku prowadzącym do Term Siedmiu 
Mędrców w Ostii widnieje przedstawienie w postaci bukranionów połączonych 
ze sobą za pomocą girland, które zostały przywiązane do ich rogów. Największą 
wątpliwość w oryginalnym przedstawieniu na fryzie budzą eroty.

Denticuli, tzw. wilcze zęby, są częstym elementem dekoracji w belkowaniu 
pompejańskim. Pod nimi, w  świątyni Portunusa, występuje kimation złożony 
z  liści w  kształcie serca, pomiędzy które wstawiono szprychy. Podobne przed-
stawienie pochodzi z eksedry grobowca nr 9 w herkulańskiej nekropolii. Należy 
zauważyć, że kimation w  świątyni Portunusa posiada dodatkowe „guzki” nad 
każdym zagłębieniem szprychy. Gzyms z  kolei jest modelowany w  typie cyma 
recta, gdzie jego górna część jest wklęsła, a  dolna wypukła . Pojawiają się tu 
również protomy w  formie lwich głów wykonane w kamieniu. Pomiędzy nimi 
umieszczono wzory roślinne ze stiuku . Na podstawie starych rysunków można 
przypuszczać, że były to dwie palmety.

Włoski archeolog R. Lanciani dowodził, że świątynia Portunusa powstała 
-

nowiona i taka jej forma zachowała się do chwili obecnej . Większość zachowa-
nych elementów architektonicznych przemawia jednak za datowaniem świątyni 
na I w. p.n.e. Wydaje się, że jej ogólny profil ma analogie w  świątyni Jowisza 
Kapitolińskiego obok Tabularium oraz w świątyni Herkulesa w Ostii . Obydwa 

Stylistyka kapiteli pozwala na określenie daty powstania obiektu. Porządek 
joński dominował w architekturze rzymskiej w II w. p.n.e.  Styl ten zaczął być 
wówczas akceptowany zarówno przez rzymskich budowniczych, jak i samych oby-

że Rzymianie nie naśladowali budownictwa greckiego, nie kopiowali helleni-
stycznych modeli, lecz przejmowali ich styl architektoniczny. Porządek joński był 
najczęściej wykorzystywanym stylem w architekturze do czasu rozpowszechnienia 

A. Marquand, On the Terms „Cyma Recta” and „Cyma Reversa”
J. P. Adam, op. cit
Ibidem
P. Gros, L’architecture romaine du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire. I. Les mo-

numents publics
J. W. Stamper, op. cit
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się porządku korynckiego w  budownictwie świątynnym, co miało miejsce na 
początku I w. p.n.e.

Biorąc pod uwagę dekorację architektoniczną, podczas próby datowania 
świątyni Portunusa należy pamiętać, że większość informacji, którymi dzisiaj 

możliwe jest wykonanie rekonstrukcji elementów dekoracyjnych świątyni z cza-
sów antycznych. Zakładając, że w przeszłości bukranion, kandelabr i eroty były 
elementami dekoracyjnymi świątyni Portunusa, należy zwrócić uwagę na ich 
nietypowe zestawienie. Nigdzie jak dotąd nie odkryto dekoracji fryzu, w której 
te trzy motywy występowałyby obok siebie w sztuce Rzymu okresu republiki  
lub w architekturze greckiej i byłyby dodatkowo zachowane in situ. Jeżeli chodzi 
o formę kimationu w świątyni Portunusa, była ona bardzo popularna w II poło-
wie II w. n.e. Podobny kształt jest widoczny m.in. w grobowcu Valeriusa Herma 
z nekropoli watykańskiej datowanej na czasy panowania dynastii Antoninów. Su-
geruje to, że w tym czasie świątynia Portunusa została poddana odnowie .

W związku z powyższym należy sądzić, że świątynia Portunusa na Forum Bo-

dowodzi Stamper . Jednak ostatnie badania wykazały, że najprawdopodobniej 
33. 

Wiadomym jest również, że budynek został odnowiony w II połowie II w. n.e.
Drugą świątynią znajdującą się na Forum Boarium jest świątynia Herkulesa 

świątynia Portunusa, pełnił rolę kościoła, którego patronem stał się San Stefano. 

ściany celli, bez dachu i  marmurowego belkowania. Świątynię odnowiono 

uczczenia rzekomego cudu. Przywrócenie pierwotnej formy budynku nastąpiło 
.

J. P. Adam, op. cit, s. 73.
Ibidem
J. W. Stamper, op. cit

33 M. G. Filetici, op. cit
R. T. Ridley, The Eagle and the Spade: Archaeology in Rome During the Napoleonic Era, Cambridge 
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Do dziś trwa dyskusja, kto był fundatorem świątyni Herkulesa. Przypusz-
cza się, że mogła to być osoba wywodząca się z arystokracji, która brała udział 
w  jednej ze zwycięskich kampanii wojennych w  II  w. p.n.e. Zapewne funda-
tor był zwolennikiem stylu korynckiego i  chciał wznieść w  Rzymie świątynię, 
która wyróżniałaby się spośród innych i przezwyciężyłaby dominujący wówczas 
styl joński. Świątynia ta odegrała niewątpliwie ważną rolę w  dalszym rozwoju 
porządku korynckiego w architekturze Rzymu .

Identyfikacja bóstwa, któremu została poświęcona budowla, również nie 
jest sprawą pewną. Początkowo uważano, że świątynia była poświęcona bogini 
Weście, a za jej fundację odpowiedzialny był Numa Pompiliusz. Jako że Westa 
była uważana za boginię Ziemi, poświęcone jej świątynie wznoszono na planie 

-
tynie Westy znajdują się do dziś na Forum Romanum oraz w Tivoli. Niektórzy 
archeolodzy uważali, że świątynia została poświęcona bogini Mater Matucie, któ-
rej kult sprawowano na przyległym do Forum Boarium Sant’Omobono37. Część 
badaczy przyjęła nazewnictwo „Okrągła Świątynia nad Tybrem” z powodu braku 
wystarczających dowodów na przypisanie świątyni konkretnemu bóstwu. Ar-
cheolog F. Coarelli dowodzi, że została ona dedykowana Herkulesowi Victorowi 
Olivariusowi38. Wszystko za sprawą marmurowej bazy pod posągiem wykonanej 

39. Widniała 
na niej inskrypcja, dziś zachowana fragmentarycznie: -]o Olivarius opus Scopae 
minoris  (-]o, Olivarius, dzieło Skopasa Młodszego). Fundatorem świątyni miałby 
być wówczas żeglarz imieniem M. Octavius Herrenus, który trudnił się handlem 
oliwą . Obecnie przypuszcza się, że świątynia została dedykowana Herkulesowi 
Victorowi.

w  jednym z ogrodów przyległych do Ospedale del Celio, odkryto inskrypcję . 

J. W. Stamper, op. cit
A. Palladio, op. cit

37 F. Coarelli, s.v
38 Idem, Rome and Environs
39 Idem, Architettura e arti figurative in Roma: 150–50 a.C., [w:] Hellenismus in Mittelitalien. Kollo-
quium in Göttingen vom 5. bis 9. Juni 1974

Cyt. za: A. Ziółkowski, Mummius’ Temple of Hercules Victor and The Round Temple on the Tiber, 

J. W. Stamper, op. cit.
A. Ziółkowski, op. cit.
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-
czyła fundacji świątyni Herkulesa Victora przez L. Mummiusa Achaicusa. Był on 

z Achajami. Zniszczył Korynt, który stał się dla Rzymu ager publicus, a ludność 
sprzedał w niewolę . Po powrocie do Rzymu ufundował świątynię oraz posągi 
poświęcone Herkulesowi Victorowi. Tekst inskrypcji brzmi:

L. Mummi(us) L. f. cos. duct(u)
auspicio imperioque
eius Achaia capt(a) Corinto
deleto Romam redieit
triumphans. ob hasce
res bene gestas quod
in bello voverat
hanc aedem et signu(m)
Herculis Victoris
imperator dedicat .

Miejsce znalezienia tej inskrypcji od razu podsunęło domysł o  fundacji 
świątyni Herkulesa Victora gdzieś na wzgórzu Celius, w  sąsiedztwie Lateranu. 
Jednak na tym obszarze nie odkryto żadnych śladów archeologicznych, które 
mogłyby wskazywać na sprawowanie kultu Herkulesa. To Forum Boarium było 
centrum jego kultu w Rzymie .

Świątynia Herkulesa Victora na Rynku Wołowym była jedną z  trzech 
ówczesnych republikańskich świątyń marmurowych. Do budowy wszyst-
kich tych budynków posłużył marmur pentelicki, łączą je również widoczne 
wpływy greckie w  rozwiązaniach architektonicznych. Najwcześniejszą z  tych 
świątyń jest ta poświęcona Jupiterowi Statorowi w  Portyku Metellusa, wznie-

. Ten sam 

A. Lintott, Political History, 146–95 B.C., [w:] The Last Age of the Roman Republic, 146–43 B.C., 

Cyt. za: A. Ziółkowski, op. cit Lucius Mummius, syn Luciusa, konsul. Pod jego woj-
skowym dowództwem i auspicjami podbito Achaję i zniszczono Korynt. Powrócił do Rzymu jako trium-
fator. Dla tych wszystkich zwycięskich czynów, zgodnie z jego przyrzeczeniem podczas wojny, dowódca 
dedykuje tę świątynię i posąg Herkulesa Victora.

J. B. Lott, The Neighborhoods of Augustan Rome
P. Gros, op. cit.
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architekt zbudował również świątynię Marsa in Circo
W  związku z  tym prace nad świątynią Herkulesa na Forum Boarium również 
należy przypisać Hermodorosowi . Widoczne jest także podobieństwo między sa-
mymi fundatorami tych trzech świątyń. Można je zauważyć w przydomkach, które 
zostały dodane do ich oficjalnych imion po wygranej nad danym ludem. Me-
tellus stłumił powstanie antyrzymskie w Macedonii, tworząc prowincję rzymską 

. 
W tym samym czasie Rzym prowadził wojnę z Achajami, którą wygrał dzięki dzia-

-
skie miejsce w hierarchii wojskowej, ale zasłużyli się dla wygranej. Po zwycięstwie 
Metellus Macedonicus ufundował świątynię poświęconą Jupiterowi Statorowi, 
pierwszą marmurową świątynię w mieście . Użycie tak rzadko stosowanego mate-
riału w Rzymie republikańskim świadczy o ważności budynku, jak również ma na 
celu upamiętnienie mężnych czynów fundatorów budowli. Dodatkowo, podob-
nie jak Metellus Macedonicus, Mummius Achaicus prowadził działania wojenne 

-
riał budowlany obu świątyń. Wielce prawdopodobne jest, że Mummius Achaicus 
wystawił kolejną marmurową świątynię. Odniósł przecież ogromne zwycięstwo 
nad Achajami, w  które swój wkład wniósł również Metellus. Można sądzić, że 
Mummius nie chciał wznieść budowli mniej okazałej od swojego rywala, pragnąc 

Aemilianusem pełnił funkcje cenzora i wystarał się o miejsce pod budowę okrągłej 
świątyni przy Portus Tiberinus -
wstania pierwszego kamiennego mostu w Rzymie, łączącego Forum Romanum 
z Zatybrzem. Zdecydowano się na wzniesienie wału na południe od Pons Aemi-
lius, którego ściany były wykonane w opus quadratum. Pośrodku zostawiono miej-
sce na odpływ dla Cloaca Maxima. Okolica zyskała na atrakcyjności.

-
wy jest to rzymska forma greckiej budowli typu tolosowego, która była znana 
już od IV w. p.n.e., np. z Delf, Epidauros czy Olimpii . Zarówno peripteros, 
jak i tolos były wznoszone na planie koła. Główna różnica polega na obecności 

A. Ziółkowski, op. cit.
A. Lintott, op. cit.
J. R. Patterson, The City of Rome: From Republic to Empire
A. Lintott, op. cit.
A. W. Lawrence, R. A. Tomlinson, op. cit
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kolumn w różnych przestrzeniach. W Grecji kolumny znajdowały się zazwyczaj 
we wnętrzu świątyni, natomiast w Rzymie były one eksponowane na zewnątrz 
budynku . Do wnętrza świątyni prowadzi tylko jedna para drzwi znajdująca się 
pomiędzy oknami. W obecnej formie świątyni Herkulesa można dopatrzeć się 

się oryginalne ściany celli wykonane z płytek z pentelickiego marmuru i trawer-
tynu, połączonych razem za pomocą metalowych klamer. Średnica celli równa 

zostały wykonane z marmuru pentelickiego i umieszczone na bazach attyckich, 

wysokości . Ich trzony kończy listwa z  astragalem
się w północno-zachodniej części kolumnady pochodzi już z okresu cesarstwa;  
zastąpiły one pierwotne kolumny zniszczone w  czasie powodzi . Można je 

Kolumny są rozstawione od siebie w odległości równej półtorej grubości ko-
lumny, tworząc tzw. pyknostylos. Według Witruwiusza była to bardzo niewygod-
na forma, gdyż: matki rodzin wstępują po stopniach, aby wznosić modły, nie mogą 
przejść między kolumnami trzymając się za ręce, lecz muszą iść jedna za drugą. Prócz 
tego gęsto rozstawione kolumny zasłaniają widok na drzwi świątyni, a nawet na same 
posągi bogów; również przejście dookoła świątyni jest utrudnione wskutek ciasnoty .

Wszystkie bazy attyckie zostały wykonane z pentelickiego marmuru . Najbar-
dziej nietypową ich cechą są plinty, które we frontalnej części są szersze, a zwężają 

J. W. Stamper, op. cit.
D. E. Strong, J. B. Ward- Perkins, The Round Temple in the Forum Boarium, „Papers of the British 

H. Abramson, The Olympieion in Athens and its Connections with Rome, „California Studies in 

J. W. Stamper, op. cit.
Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć

III 3.3: matres enim familiarum cum ad supplicationem gradibus ascendunt, non possunt per interco-
lumnia amplexae adire, nisi ordines fecerint; item valvarum aspectus abstruditur columnarum crebritate 
ipsaque signa obscurantur; item circa aedem propter angustias inpediuntur ambulationes (wyd.: Vitru-
vius, De architectura libri decem

P. Gros, op. cit
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się ku tyłowi . Jeżeli chodzi o same kapitele, to w południowo-wschodniej części 
świątyni do dziś zachowane są oryginalne głowice. Charakteryzują się one szerokim 

złożony z dwóch rzędów liści akantu, którym dodatkowo towarzyszy osiem cau-
liculi z  wydłużonymi liśćmi wspierającymi woluty. Część liści jest wywinięta 

starannie, z dbałością o najdrobniejszy szczegół, i daje efekt trójwymiarowości. 
Taka budowa kapitelu ma hellenistyczną proweniencję. Jej początków można 
dopatrywać się w Azji Mniejszej. Hekateion w Laginie jest tego najlepszym przy-
kładem ; również w Bouleuterionie w Milecie i Olimpiejonie Zeusa w Atenach 
zastosowano taką samą formę głowicy . Największą popularnością taki kapitel 

Jak już wcześniej zauważono, w części północno-zachodniej znajdują się ko-
lumny z młodszymi kapitelami z I w. n.e. Można je odróżnić przez klinowaty, 
wąski kształt liści, który powstał wskutek nachodzenia liści akantu na te znajdujące 
się powyżej nich. Poza tym cechą charakterystyczną dla okresu po Auguście jest 
drążenie płytkich żyłek na liściu, wykonywanie świdrem dziurek w celu rozdzie-
lenia płatków liścia oraz ostre modelowanie cauliculi. Dawniej przypuszczano, 

wywołanie przypisywano Neronowi. Obecnie bardziej przekonująca zdaje się być 

dotknęły świątynię Herkulesa i konieczna była jej restauracja.
W  czasach średniowiecza usunięto antyczne belkowanie. Według Palladia 

miało ono charakter czysto koryncki, cechujący się przede wszystkim wypu-
kłym fryzem. W stropie perystylu zachowało się niewiele elementów antycznych. 
Wśród nich znajduje się kilka fragmentów kasetonów, w które wbudowano pa-

lub elipsy; widoczne jest charakterystyczne modelowanie gzymsu, tzw. cyma re-
versa z wypukłą częścią górną i wklęsłą dolną , oraz kasetony dekorowane roze-
tami z  liśćmi akantu. To znowu są elementy należące do architektury greckiej. 
Podobne formy można zauważyć w ateńskim Erechtejonie czy w marmurowym 

J. W. Stamper, op. cit
P. Gros, op. cit
A. W. Lawrence, R. A. Tomlinson, op. cit.
A. Marquand, op. cit.
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Tolosie w  Epidauros, będącym doryckim peripterosem o  korynckim belkowa-
niu. W rzymskiej architekturze taka forma belkowania jest bardzo powszechna 
i można ją spotkać chociażby w świątyni Marsa Ultora.

Jeżeli chodzi o sam dach, ma on oczywiście formę nowożytną. Jego wygląd 
można jedynie rekonstruować, opierając się na przekazie Witruwiusza: wysokość 
dachu w środku powinna być taka, żeby wysokość rotundy, nie wliczając w to kwia-
tonu na szczycie, równała się połowie średnicy całej budowli . Z rekonstrukcji Pal-
ladia wynika, że mógł mieć on formę zbliżoną do tej z Panteonu. Istnieje również 
przypuszczenie, że dach miał kształt stożkowaty.

Konstrukcja muru celli, taka jak w  świątyni Herkulesa, ma rzadkie zasto-
sowanie w budownictwie rzymskim okresu republiki. Częściej spotyka się taką 
kombinację w czasach schyłkowego hellenizmu na terenie Grecji i Azji Mniejszej 
niż w Rzymie czy Etrurii . Mur okrągłej świątyni na Forum Boarium charakte-

horyzontalnym układem większych i  mniejszych kwadratów budulca oraz wy-
korzystaniem do budowy marmuru pentelickiego, który pozyskiwano z kamie-
niołomów w Attyce. W takim samym stylu wzniesiono mur świątyni Artemidy 
w Magnezji , którego budowniczym był Hermogenes. Rzemieślnik ten nie był 
pomysłodawcą takiej konstrukcji ścian, ale w znacznym stopniu przyczynił się do 
jej rozpowszechnienia w rzymskiej architekturze, czego najlepszym przykładem 
jest ściana celli w świątyni Marsa Ultora .

Nie wszystkie proporcje świątyni odpowiadają tym zawartym w  traktacie 
O  architekturze ksiąg dziesięć. Witruwiusz pisze: (…) trzeba na dole umieścić 
dwa stopnie i  stylobat, następnie wznieść ścianę celli odsuniętą od obwodu styloba-
tu o  jedną piątą szerokości, pozostawiając pośrodku otwór na drzwi (…) . O  ile 
stosunek średnicy stylobatu do średnicy celli jest zgodny i prawidłowo wydzie-

(…) średnica celli, nie wliczając w to ścian i obejścia, powinna być równa wysokości 

O architekturze in medio tecti ratio ita habeatur, uti, quanta diametros totius 
operis erit futura, dimidia altitudo fiat tholi praeter florem (…).

H. Abramson, op. cit.
A. W. Lawrence, R. A. Tomlinson, op. cit.
J. W. Stamper, op. cit.
O architekturze deinde cellae paries conlocetur cum recessu eius a stylobata 

circa partem latitudinis quintam, medioque valvarum locus ad aditus relinquatur (…).
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kolumny . Wewnętrzna średnica celli jest równa 8,33 m, a  kolumny mierzą 
-

kulesa występuje niewłaściwa proporcja między wysokością kolumn a ich dolną 
-

-
lić na dwie grupy: grupę A, tzw. spitz-gezack, liczącą 8 kapiteli, i grupę B, tzw. 

. Wszystkie należały do oryginalnej marmurowej 
świątyni, ale zostały wykonane przez różnych rzemieślników w  różnym czasie. 
Kapitele z grupy B należy umieścić w okresie po Auguście ze względu na swoiste 
cechy charakterystyczne, do których można zaliczyć m.in. występowanie płaskich 
żyłek, wywiercone dziurki w  celu podzielenia liścia nad środkową częścią cau-

liści akantu, które swoją górną częścią nakładają się na liście znajdujące się nad 
nimi, tworząc w ten sposób wąskie klinowate wgłębienie, również sugerują takie 
datowanie świątyni. W architekturze czasów Augusta nie występowały elementy 
architektoniczne na wzór zachodzących na siebie liści. Taka forma dekoracji stała 
się powszechna dopiero w czasach julijsko-klaudyjskich, po panowaniu Augusta, 
i podczas panowania dynastii flawijskiej .

Z kolei kapitele z grupy A w  żaden sposób nie pozwalają datować świątyni 
Herkulesa na I połowę I w. n.e. Podobną ich formę można zobaczyć w świątyni 
Okrągłej na Largo Argentina (świątynia B), jest ona również powszechna 

z obu budynków charakteryzują szerokie podziały płatów i punkty rozpiętości 
. Ponadto kształt ślimacznic oraz sa-

mych cauliculi z wąskimi żłobieniami, nadany kapitelom z grupy A, odpowia-
. W związku z tym sądzić należy, że kapitele 

z grupy A należały do budynku od samego jego istnienia, natomiast te z grupy B 
zostały włączone na początku I w. n.e.

H. Abramson dowodził, że początki świątyni Herkulesa na Forum Boarium 

O architekturze eaque cella tantam habeat diametrum praeter parietes 
et circumitionem, quantam altitudinem columna.

D. E. Strong, J. B. Ward-Perkins, op. cit.
Ibidem.
H. Abramson, op. cit
D. E. Strong, J. B. Ward-Perkins, op. cit.
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główne drogi rozwoju formy kapitelu korynckiego w Rzymie w okresie republiki. 
Kapitel tzw. italo-koryncki posiada dwa rzędy złożone z ośmiu kręconych i boga-
to dekorowanych liści. Liście mają ostro zakończone brzegi i skręcają w kierunku 
głównego liścia. Taki sam kurs przyjmują łodygi. Woluty charakteryzują się wy-
pukłymi spiralami, a dodatkowy liść wspiera abakus. Kalathos jest niewidoczny 
z powodu przysłaniających go liści . Taka forma kapitelu pochodzi z Wielkiej 
Grecji i Sycylii, a najdoskonalszym rzymskim przykładem jest świątynia Westy 
w Tivoli73.

Drugim typem kapitelu korynckiego w Rzymie jest tzw. koryncki kapitel nor-
malny, występujący w świątyni Herkulesa oraz innych budowlach pochodzących 
z II i I w. p.n.e.  W dolnym rzędzie liści ich profile mają esowaty kształt. Po-
nadto są bardziej wysunięte do przodu, jak te z górnego rzędu. Liście nie są już 
tak skręcone, jak w kapitelu tzw. italo-korynckim. Środkowe żyłki na płatkach 

i ślimacznice wyglądają na ściśle zwinięte, a  ich zadaniem jest podtrzymywanie 
abakusa. Cauliculus wyrasta jakby tuż za środkową płaszczyzną liścia, co nie jest 
typowym motywem w sztuce rzymskiej i Grecji lądowej. Zbliżoną formę cauliculi 
można zaobserwować w Milecie na grobowcu Laodiki. Analogie do korynckie-

-
nej na dziedzińcu otoczonym przez Portyk Metellusa (łac. Porticus Metelli) czy 
w świątyni Marsa nieopodal Cyrku Flaminiusza .

Zbliżony typ belkowania ma swoje początki w  okresie klasycznym. 
Najwcześniejszym znanym przykładem jest belkowanie Erechtejonu. Analogii 
kasetonów należy szukać w  epidaurejskim Tolosie , choć są one charaktery-
styczne dla całego okresu hellenistycznego, a  także w  rzymskiej świątyni Mar-
sa Ultora i Bazylice Emiliańskiej. Takie kasetony są już powszechne w dużych, 
marmurowych budowlach w okresie julijsko-klaudyjskim77

płasko centralne rozety można porównywać z  tymi w  świątyni Westy w Tivo-
li. Kimation ze świątyni Herkulesa ma analogie w  budynkach Azji Mniejszej 

H. Abramson, op. cit.
73 P. Gros, op. cit

H. Abramson, op. cit.
J. P. Morel, The Transformation of Italy, 300 133 B.C. The evidence of archaeology, [w:] Rome and 

the Mediterranean to 133 B.C.
Ancient History, vol. 8). 

A. W. Lawrence, R. A. Tomlinson, op. cit.
77 D. E. Strong, J. B. Ward-Perkins, op. cit
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z czasów hellenistycznych. Jego formę można opisać jako wąskie, dosyć spicza-
ste liście o kształcie jajowym, oprawione w wąską obudowę, połączone z długim 
językiem. Bardzo podobny kształt widać na architrawie Hekatejonu w Laginie 
i na jednym z domów na Delos datowanym na II w. p.n.e. Być może to wy-
szkoleni we wschodnich ośrodkach hellenistycznych rzemieślnicy wykonali ten 
ornament78. Belkowanie świątyni Herkulesa na Forum Boarium nie pozwala więc 
na precyzyjne wydatowanie tej budowli. Opierając się na samych elementach ar-
chitektonicznych belkowania, można wyznaczyć czas powstania świątyni na lata 

republiki, a te z grupy B na czasy po Auguście. Jeśli prawdziwa jest teoria o fun-
dacji świątyni Herkulesa przez Mummiusa Achaicusa, budynek został wzniesiony 

-
teriał, który służył do wzniesienia świątyni, oraz stylistykę i formę samych kapiteli, 

-
79

w historii budynku uznaje się za czas jego gruntownej przebudowy dokonanej 
za panowania cesarza Tyberiusza. Renowacja ta była konieczna ze względu na 

Obecnie Forum Boarium leży w małym parku, na przecięciu ulic Lungote-
vere i Via del Teatro di Marcello, a od Tybru jest odgrodzone wysokim wałem. 
Świątynie znajdują się zatem w centrum Rzymu tuż obok Bocca della Verità i są 
jedną z głównych atrakcji turystycznych tego miasta. Dziś przeprowadzenie wy-
kopalisk w tym miejscu wydaje się niemożliwym. Nie jest wiadomym, co kryje się 
pod tak ruchliwą drogą. Miejmy nadzieję, że w przyszłość zostaną podjęte tu pra-
ce archeologiczne, dzięki którym uda się poznać pełną historię Forum Boarium.

78 Ibidem
79 J. W. Stamper, op. cit.
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