
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Місто Рим і життя його мешканців
Мета:				-	скласти	уявлення	про	Стародавній	Рим	
	 			-	описувати	повсякденне	життя	римлян

Хід роботи
1. Опрацювати наданий вчителем матеріал
2. Завдання. а) за картосхемою з позначенням видатних пам’яток імперської доби Риму 

скласти екскурсійну програму, б) створити і представити презентацію з 10 слайдів на 
тему «Повсякденне життя у Римі» 

3. Зробити висновки відповідно до мети роботи.

1. Вічне місто

Римський форум. Реконструкція і теперішній вигляд
На початку II ст. до н.е. Рим з невеличкого поселення землеробів перетворився на одне 

з найбільших міст стародавнього світу. «Вічне місто», як називають Рим, розташоване на 
берегах річки Тибр на семи пагорбах. Основними з них є Капітолій, Палатин, Квірінал. На 
вершині Капітолійського пагорба височів храм Юпітера. На Палатині стояли палаци рим-
ських імператорів. Між цими трьома пагорбами простягалася центральна площа Риму — фо-
рум Романум. По обидва боки форуму в різні часи було збудовано храми, присвячені богам, 
і громадські будівлі — базиліки. У приміщеннях базилік відбувалися судові засідання, укла-
далися торговельні договори. Форум був місцем народних зборів, тому тут височіла трибуна 
для виступів ораторів та оголошення державних указів. З боку Капітолійського пагорба до 
площі підступав будинок державного сховища документів — Табуларій. Це — найдавніша 
споруда Риму, яка збереглася до наших часів. Трохи нижче на схилі розташовувалися храми 
Конкордії (Злагоди) та Веспасіана, зведені за доби імперії. На північно-західному боці фо-
руму в II ст. до н.е. побудована базиліка консула Емілія (базиліки мали ім’я політичного або 
державного діяча, з ініціативи якого їх будували). Поряд з нею розміщувався будинок сенату. 
На протилежному боці форуму знаходилися базиліка Юлія Цезаря, збудована у І ст. до н.е., 
та храми, присвячені богам.

Через форум пролягала Священна дорога, яка поєднувала Палатинський пагорб з Капі-
толієм. На цій дорозі було споруджено тріумфальну арку на честь взяття Тітом Єрусалима.

У зв’язку зі зростанням чисельності населення 
між Капітолієм і Квіріналом збудували додаткові 
форуми. На найбільшому з них — форумі Траяна — 
на одній лінії розташовувалися квадратний двір із 
кінною статуєю імператора і найбільша римська 
базиліка Ульпія. Найбільші громадські споруди 
Риму — цирки, стадіони, амфітеатри будували на 
околицях міста.

2. Римська громада
Структура римського суспільства була складною. Воно поділялося на патриціїв і плебеїв, 

на вільних і невільників. Вільні ще поділялися на квіринів, латинів, перегринів і вільно-
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відпущеників. Квірини мали право власності на землю, укладання угод, голосу в народних 
зборах і право обіймати державні посади. Латини мали обмежені права. Перегрини — іно-
земці — були безправними, але з часом могли одержати права, якщо їхній під патронат (опі-
ку) брали квірини. Вільновідпущеники хоч і вважалися римськими громадянами, але мали 
тільки право укладати торговельні угоди.

Невільники-раби також поділялися на групи. Найгіршим було становище тих, кого взяли 
в полон зі зброєю в руках. 

У період  найвищого  розквіту  в м.  Рим  проживало  близько  1 млн  осіб.  Щоб 
розв’язати транспортну проблему перенаселеного міста, Юлій Цезар заборонив 
громадянам  користуватися  власними  візками.  Заможних  громадян  носили  на 
ношах або вони пересувалися на громадському «таксі», яке мало спеціальний 
лічильник для оплати.

3. Повсякденне життя римлян
День у римлян розпочинався о третій (за нашим часом 

о дев’ятій) годині ранку. Римлянин снідав хлібом і вином, ін-
коли сиром і медом. Потім ішов у своїх справах: до школи, до 
суду чи до сенату. Заможний громадянин приймав бідних, роз-
давав їм їжу і гроші, сподіваючись, що його підтримають під 
час виборів. Обідали холодними та гарячими стравами, рибою, 
хлібом, вином. Після обіду розпочиналася сієста — час відпо-
чинку. Робота всіх установ припинялася. Винятком були лише 
засідання сенату й суду, народні збори. Після сієсти римляни 
займалися спортом, ішли до терм, тренувалися на Марсовому 
полі. Опісля — вечеряли.

Улюбленими розвагами римлян були бої гладіаторів і пе-
регони на колісницях. Десятки тисяч римлян збиралися до ам-
фітеатру, щоб побачити, як гладіатори, звезені з різних про-
вінцій, вбивали один одного чи боролися з хижими звірами. 
Інколи гладіаторські бої тривали по півроку. Долю переможе-
ного гладіатора вирішували самі глядачі. Великий палець, що 
показував униз, означав смерть, піднятий угору — життя. Ви-
гравши багато боїв, раб-гладіатор міг дістати волю.

Мешкали римляни залежно від статку або в інсулі (бага-
топоверховий багатоквартирний будинок), або в палаці, або 
в атріумі. 

Атріум — дім заможного римлянина, який мав внутрішній двір, оточений з чотирьох сто-
рін критою колонадою (перестиль). У перестилі серед квітів і фонтанів сім’я проводила свій 
вільний час. Складовою дому були бібліотека та ойкос — велика зала для прийомів. У такому 
будинку з часом підлогу почали покривати мармуровою плиткою, а потім і мозаїкою. Стіни 
розписували фресками. Стелю прикрашали золотом і слоновою кісткою. 

Для обігрівання будинків римляни використовували водяне й парове опалення, яке піді-
грівало підлогу.

Римський атріум.  
Фото П. Лоренте
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