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Римскиот форум (лат. Forum 
Romanum) бил средиште на
политичкиот, правниот, 
стопанскиот, културниот и
религиозниот живот на
стариот Рим. Под форум се
подразбираат сите згради, 
споменици и остатоци од
древните урнатини. Во
времето на стариот Рим, 
форумот бил урбано место.

ШТО ПРЕТСТАВУВАЛ
РИМСКИОТФОРУМ?



Скоро во средината од седумте ридчиња на кои ќе никне
градот Рим, некогаш се наоѓало поле. Во полето се
сливале мали немирни потоци кои создавале
мочуриште. Lucius Tarquinius Priscus изградил еден
голем канал со што го исушил мочуриштето. Така се
создале услови на тоа место да се изгради плоштад. На
почетокот тоа бил само обичен плоштад. Тоа било
место каде луѓето можеле да постават тезги, да се
сретнат со пријатели, да гледаат девојки и да
разговараат за настаните од изминатите денови.
Всушност тоа било идеално место за водење политика,
на кое со јавна дискусија се одлучувало за судбината на
градот. Сепак на почетокот Форумот (како што веднаш
го нарекле – место во кое луѓето живееле и се
среќавале – “foras”, надвор од куќниот праг) не
претставувал ништо посебно. Тоа била прилично
пространа чистина во облик на многу издолжена буква
V.

КАКО ИЗГЛЕДАЛФОРУМОТ
НА ПОЧЕТОКОТ?



Горниот дел на буквата V се потпирал на во тоа време утврдената
цитадела Капитол, од каде се движела светата улица Sacra Via,
пат на храмовите кој достигал до врвот на буквата V пратејќи ја
јужната страна на Форумот, а оттаму продолжувал на исток.
Подолжните страни на оваа буква ги зафаќале tabernae,
односно продавници. Улицата Argiletum, полна со продавници
го спојувала Форумот со квартот Subura помеѓу Viminal и
Esquilin. Subura за царскиот Рим претставувал типичен народен
кварт, но било и место каде живееле вистинските и недопрени
Римјани. Дури и Caesar чие семејство подоцна се гордеело на
директното потекло од основачите на Рим, па дури и од
божицата Венера, се фалел со својата куќа во Subura.

Остатоци од Argiletum



Улицата Argiletum била полна со чевларски работилници и книговезници. И
најпосле група од духовни градби зафаќала голем дел од јужната страна на
Форумот на која тој се потпирал на падините на Palatina. Таму била куќата
Vestalki и малиот кружен храм на божицата на животот Vesta, чии
монахињи – девици, го чувале вечниот пламен на градот и тестаментите на
неговите граѓани. Како и сите живи организми, така и Форумот се менувал,
се развивал и растел. Долго време составен дел на форумот биле tabernae –

продавниците. На северната страна се наоѓале посовремените продавници
tabernae novae кои биле изградени на место на кое претходно пожар во
210 година п.н.е. ги уништил некогашните стари продавници. Тие воделе
до Macelum Форум Kupedinis и Форум Piscator, односно до јавниот пазар,
луксузните продавници и пазарот за риба. Сепак, малку по малку, овој
трговски центар се поместувал кон реката, кон зоната Velabra, а форумот
сѐ повеќе добивал карактер на луксузно место со елегантни златарски
продавниции космополитски менувачници, наместо продавници за риба и
овошје.

Aedes Vestae



На плоштадот постојано се граделе нови споменици. На пример
Fornix Fabianus, лак кој бил изграден на местото на кое
Светата улица се влевала во Форумот. Споменикот го
изградил Quintus Fabius Maximus за да ја прослави својата
победа над Алоброжаните. Никнале базилики, големи
покриени плоштади, вистински грчки храмови свртени
кон својата внатрешност кои биле плод на римскиот
практичен дух. Од говорничките трибини, rostra, украсени
со клуновите од првите освоени бродови се доаѓало до
Комија, простор наменет за собири. Ова му претходело на
Курија, мало и едноставно седиште на едно големо
собрание – римскиот сенат. Изградени биле и храмовите
Dioscura, посветен на митските близнаци кои во Рим ја
донеле веста за големата победа кај езерото Regilla, и
храмот Concordia кој го подигнал Marcus Furius Camillus за
да го прослави повторното воспоставување единство
помеѓу општествените слоеви.

Tempio dei Dioscuri

Aedes Concordiae



Сатурновиот храм бил изграден под Капитол. За негово
преуредување Lucius Munatius Plancus го одвоил целиот плен
кој го стекнал во походот во Сирија. Тоа го направил по
римскиот обичај според кој владетелите давале пари за
величење на славата на републиката наместо лично да се
богатат. Ковачницата за пари се наоѓала на Капитол во храмот
Juno Moneta. Така зборот “монета” со тек на време станал
назив за производи правени во вакви ковачници. 78мата
година п.н.е. на падините на Капитол изграден е
Табулариумот, којшто денес би го нарекле римски државен
архив и јавен регистар со што Форумот добил и вредна
архитектонска позадина.

Templum Saturni

Templum Iunonis Monetæ

Tabularium



Римскиот Форум нудел и бескрајно многу занимливости. Тука била
гробницата на Romulus, основачот на Рим, каменот кој го означувал
центарот на градот, кој полека станувал и центар на светот, Umbilicus
Urbis, вулкановиот жртвеник – споменик издлабен во карпа кој бил
многу стар. На Форумот стоел и столб изграден од бродски лакови со
кој Gaius Marcus Duilius ја победил картагинската флота. Lacus Curtius
бил последниот остаток од мочуриштето во кое на коњ со полна воена
опрема се фрлил Marcus Curtius за да ја затвори бездната која се
заканувала да ја проголта целата слава на сенатот и римскиот народ.
Било тоа сепак само еден плоштад со неправилен облик, богат со
сеќавања, споменици, архитектонски и вајарски дела.

Umbilicus Urbis Romae

Гробницата на Ромул



Lacus Curtius каде Marcus Curtius се саможртвувал



Генијалниот дух на Gaius Julius Caesar го започнал единствениот збир
на меѓусебно поврзани плоштади Lex Julia de Urbe Augenda. Тоа
бил новиот урбанистички план на Рим. Благодарение на него
развојт на градот е пренасочен надвор од ѕидините на Марсовото
поле. Поттоа Форумот речиси двојно се зголемил со изградба на
новиот тип на столбови позади Курија. Поради тоа таа била
срушена, а потоа повторно подигната, овој пат понапред,
одземајќи дел од просторот Комиција. Во центарот на плоштадот
изграден е храм подоцна посветен на Венера, божествената
заштитничка на семејството Јулија. Под самиот Капитол биле
изградени нови лксузни продавници. Rostre – местата на кои се
одржувале собири биле сместени на крајот од плоштадот, место
кое и денес го зафаќаат. Завршниот облик плоштадот го добил со
подигање на огромната базилика со три реда столбови – Basilica
Julia. Грандиозниот план за преуредување и подигање на нов
Форум на Caesar предвидувал експропријација на куќи и нивно
рушење. Само за тоа Caesar морал да плати 100 милиони
сестерции. Оваа сума добива вистинско значење ако се знае дека
целото римско богатство кое го затекнал Caesar било 30 милиони
сестерции без златните резерви.

НОВИОТ УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН НА РИМ

Templum Veneris et Romae

Basilica Julia



Градбата сепак ја завршил посвоениот Цезаров син Octavianus Augustus,
император кој над сѐ се фалел со фактот дека Рим го затекнал од
цигли, а го оставил од мермер. Сакал да го нарекуваат restitutor
aedium sacrarum et operum publicorum, односно чувар на
храмовите и спомениците. Покај тоа што ја довшрил изградбата на
Basilica Julia, ја преуредил старата Basiclica Emilia, тој изградил и
трет плоштад кој се потпирал на подолгата страна на Форумот. Така
Римскиот форум се проширил и добил облик на буквата L. Отворен
бил пат за нови подвизи кои набрзо ќе започнат. И Vespasianus
изградил свој форум. Го сместил во аголот помеѓу новите форуми и
северната страна на старите форуми. Во центарот подигнал храм
посветен на мирот. Императорот Nerva кој го избрал Сенатот и со
кој започнува златното време на империјата изградил и споствен
форум помеѓу Веспазијановиот и Јулискиот форум. Тоа бил долг и
тесен плоштад низ кој секогаш се проаѓало брзајќи некаде, па затоа
е наречен преоден форум.

Остатоци од Basilica Emilia



Шпанскиот генерал Traianus кој Nerva го избрал за свој
наследник ќе ја доврши големата оска на царски
форуми. Потпирајќи се на Веспазијановиот форум го
гради најголемиот Трајанов форум. Тоа бил простран
четириаголен простор чии страни со столбови воделе
до продавници во два големи полукгруга и во чиј
центар се наоѓала коњаничка статуа на императорот.
Сето тоа било предворје на огромната базилика со
апсида – Basilica Ulpia. Одовде низ две идентични
библиотеки, односно низ двориштето помеѓу нив се
доаѓало до плоштатот со тремови и храм посветен на
императорот. Во средината на дворот се наоѓал
Трајановиот столб.

Basilica Ulpia



Детал од триумфалната
порта на Septimius
Severus посветен е на
овој император и на
неговиот син Marcus 
Aurelius Severus
Antoninus Augustus 
затоа што ги зацвртиле
и прошириле римските
територии. Во
позадината се гледаат
остатоци од храмот на
Кастор и Полукс.



Триумфалната порта на Septimius
Severus – една од најголемите
сочувани до денешен ден. Добро е
сочувана бидејќи била во состав
на други градби чии ѕидови ја
штителе.

Остатоци од Basilica Emilia изградена 2 
век п.н.е. која откако изгорела во
пожар била реконструирана од

Octavianus Augustus.

Детал од столбот на
триумфалната порта на

Septimius Severus.



Сатурновиот храм бил еден од
најобожуваните светилишта на
стариот Рим. Завршен е 479 година
п.н.е. а преуреден по иницијатива на
Lucius Munatius Plancus во време на
доцното царство. Во него е чувано
богатсвото на римската држава, па
е опознат под името Aerarium.



Трем во храмот на Вестин и храмот на Кастор и Полукс. Овде
престојувале Весталките кои биле чувари на светиот пламен. Исто
така според легендата, на ова место после битката кај езерото
Regilo, Кастор и Полукс ги напоиле своите коњи.

Мотив од жртвување на бикови, овци и свињи
издлабен во основата на почесниот столб подигнат
за прославата на Decennalia, 10 години откако
Constantius и Galerius биле одредени за “цезари”
наследници на императорите Diocletianus и
Maximilianus.



Остатоци од минатото се
распространети секаде низ
форумот, како на делови од релјеф
така и на основата на коњичката
статуа на Constantia II. Ова е
единствен преостанат дел од
споменикот кој во негова чест е
подигнат 353 година п.н.е. 



цц

Детал од капител и носач на Сатурновиот храм. Стилот
е јонски што може да се заклучи врз основа на
заоблените спирали на капителот но во многу
уникатна верзија. Во прашање е архитектура од 4 
век од нашата ера карактеристична за градба која
го заменила претходниот храм подигнат од Lucius 
Munatius Plancus. 

Десно е една од најстарите ископини на целиот Римски
форум – столб со бустрофедонски натписи на
латински јазик (се чита од лево на десно, па потоа
од десно на лево). Тоа е најстариот познат натпис
на старолатински а пронајден е на местото на кое
според преданијата се наоѓал гробот на Ромул.



Излед на Сатурновиот храм во едно римско
предвечерие .

Поглед на столбови од
храмот Катор и
Полукс низ обновен
лак на Basilica 
Emilia.



Карта Antiqua Urbis – план на
стариот град изработен на
крајот на 17от век. Во
центарот помеѓу
Трајановиот столб и
Колосеумот јасно се
воочливи најголемите
споменици на Форумот. Тоа
е период на најголемо
пропаѓање на целиот
комплекс кој станал
запуштено поле, пасиште за
стока, покриено со
рушевини користени како
градежни материјали. 
Оттука е и името по кое бил
познат – поле на кравите.



Француската револуција и
Наполеоновото царство се
напојувале од римските
спомени. Оттука разбирливи
се и прославите како оваа
“Обновување на Рим”
одржана на Форумот во
1800 година.

Портрет на Marcus 
Tullius Cicero

Форумот тогаш нарекуван поле на
кравите на еден приказ од 1773 
година – во центарот се истакнува
Фокиновиот столб, а лево
рушевините на огромната
Максенциева базилика.



Римскиот форум и Капитол на сликарска
реконструкција од првата половина
на 19от век. Сликата е можеби
малку повеќе емпатична и
идеализирана иако спомениците
кои и денес постојат се прикажани
со прецизност.



Giovanni Battista Piranesi – уметник и римски градител, станал славен најмногу
благодарение на гравурите – помеѓу фантастичното и документарното – на кои ги
прикажувал римските споменици со премногу издолжени димензии. Овде е
претставен Августовиот Форум, или барем еден негов дел кој во Пиранезиовото
време изникнувал од земја.



Комплексот на Римски форуми долго време ќе биде заборавен, но повторно
ќе биде откриен и чуван со почитување и разгедуван со

воодушевување. Затоа единствено што за Рим можело да се каже е тоа
што во деновите на неговото најголемо пропаѓање го опеал поетот

Rutilius Claudius Namatianus:



ВИ БЛАГОДАРАМ ЗА
ВНИМАНИЕТО


