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ОТ АВТОРА

Аз съм от хората, изкушени от историята. Особено ме 
привлича историята на средновековна Англия и Древен 
Рим. За мен тези два периода си приличат невероятно – 
дали са страшно много на човечеството. Англия – онова, 
което днес наричат свобода и либерализъм. Великата хар-
та на свободите позволила на Англия да бъде векове на-
ред най-силната държава в света, двигател на прогреса и 
ориентир за другите страни.

В Древен Рим винаги ме е привличала не историята, 
която учехме в училище (войни и битки, управници и фи-
лософи), а онази, която е свързана с живота на хората. Как 
са живели хората в Древен Рим? Дълго издирвах интерес-
ни факти и истории за това и събрах множество разкази, 
които искам да споделя с нас. Задачата на тази книга е да 
разкаже за всекидневния бит на древните римляни – за 
тяхната храна и дрехи, за водоснабдяването им, за пред-
метите, които са ги заобикаляли. Книгата не представля-
ва систематичен курс по история и не може да замени 
речниците и помагалата в тази област. Нейната задача е 
съвсем друга – да отговори на въпросите как са се съот-
насяли помежду си историята и битът в Древен Рим, как 
е изглеждал човешкият живот в контекста на битовите 
реалии. Обичайно се смята, че облеклото или менюто ня-
мат отношение към обществената дейност на човека и не 
дават основание да се съди за неговите възгледи. Такава 
връзка обаче съществува и тя трябва да бъде дефинирана 
и обоснована.

Някой може би ще попита защо изобщо трябва да се 
обръща такова внимание на древните римляни? Отгово-
рът е: защото в Европа те продължават да са с нас. Техните 
съкровища, произведения на изкуството, различни пред-
мети на бита се съхраняват в нашите музеи. Древните 
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сгради и съоръжения до ден днешен определят до голяма 
степен пейзажа на Рим: триумфалните арки на Тит и Кон-
стантин са най-известните в града; Колизеумът, построен 
с богатствата, добити от победата в Юдейската война, се 
посещава от милиони туристи; изумителният Златен дом 
на Нерон, останал под земята, продължава да е отворен 
за проучване. И извън Вечния град, из цялата империя, 
се виждат ясно следите от дейността на неговите хора – в 
мрежата от пътища, в планирането на градовете, в наиме-
нованията на населените места (британските селища, чи-
ето име завършва на „честър“, най-вероятно са разположе-
ни на мястото на бивш римски лагер – „кастра“). А достиг-
налата до нас древноримска литература – от любовната 
лирика до велеречивия епос, от историческите трактати 
до тщеславните мемоари – остава една от най-впечатлява-
щите и достойни за огромно внимание.

Анна Покровская
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Част 1. 
ИЗВОРИ И НАЧАЛА 

Възникването на Рим
Необикновената история на Рим е история на превръ-

щането на шепа селски къщурки през VIII и VII век пр.н.е. 
в огромен мегаполис през I век от н.е. 

В темелите на град Рим лежи убийство. През 753 г. 
пр.н.е. братята близнаци Ромул и Рем оглавили малка гру-
па бегълци и отцепници и издигнали отбранителни укре-
пления около едно селце, на което било съдено на стане 
столица на империя, простираща се от Шотландия до Саха-
ра и дори по-надалече. Не минало много време обаче и ра-
достта на първите заселници била помрачена от трагедия. 
Близнаците се скарали и Ромул убил брат си.

Скоро на главата му се стоварило решаването и на 
други въпроси. Ромул разполагал с не повече от шепа пре-
дани хора. Кой щял да състави населението на замисления 
от него град? Отговорът се оказал прост: всички желае-
щи. Ромул провъзгласил своя град за „убежище“, готово 
да приюти всеки изгнаник и скитник, всеки избягал роб 
и престъпник, готов да се засели в него. Рим възникнал 
като град, населен изключително от нуждаещи се от убе-
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жище  – в древното разбиране на този термин (което впро-
чем не се различава особено от днешното).

И така, с мъжете бил намерен изход. Откъде обаче се 
взели жените, без които в новообразуваното господарство 
нямало да има нито съпруги, нито майки? Тук Ромул при-
бегнал до хитрост. Той поканил някои от съседните пле-
мена на езически празник и по време на пира дал сигнал 
на своите хора да грабнат и отвлекат жените, намиращи 
се сред гостите. За много писатели и художници през след-
ващите векове това събитие, известно като „похищението 
на сабинянките“, станало образ, в който се съединили на-
силие, похот и циничен политически прагматизъм.

Ние не знаем доколко е правдива цялата тази исто-
рия. Датировката на основаването на Рим – 753 г., дължим 
на усърдните, но честно казано, слабо достоверни изчис-
ления, направени пет столетия по-късно от римски учени, 
които също се опитвали да изяснят кога точно е започна-

„Отвличането на сабинянките от римляните“.  
Себастиано Ричи, ок. 1700 г. Музей Лихтенщайн
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ла историята на града. Във всеки случай тяхната версия 
не противоречи на сведенията, получени в резултат на 
археологически разкопки. При това трябва да сме наясно, 
че Ромул е толкова исторически персонаж, колкото и ан-
глийският митологичен вожд крал Артур.

Към началото на V век пр.н.е. малките поселения се 
разраствали и обединявали в по-компактно сдружение, за-
обиколено от отбранителна стена. По това време, изглежда, 
вече се различавали четири отделни района, или квартали, 
на града: Субура, Есквилин, Колина и Палатин. Хората в тези 
райони вероятно са смятали, че тъкмо тяхното местенце е 
сърцето на Рим, също като силно привързаните към своя 
квартал парижани. Защитното съоръжение, така наречена-
та Сервиева стена, с която били обхванати и четирите райо-
на, се простирала на близо пет мили и половина.

Поколения римляни се раждали и си отивали, така и 
без да видят някакви значителни и поразителни промени 
в своя примитивен начин на живот. Постоянната война в 
Италия изтощавала енергията и ресурсите на римляните. 
Чак до III век пр.н.е. не се наблюдавали никакви съществени 
новости в това бавно и монотонно прибавяне на къщурки и 
простички едноетажни сгради. После картината започнала 
да се мени с все по-нарастващи темпове. Войните с Гърция 
в Южна Италия и завоюването на Сицилия в Първата 
пуническа война срещу северните африканци от Картаген 
(264 – 242 г. пр.н.е.) за първи път срещнали римляните с 
гръцката архитектура. Тя им направила толкова дълбоко 
впечатление със своето изящество и очарование, че 
започнали да пренасят в Рим гръцки статуи като военни 
трофеи.

Втората голяма война с Картаген им коствала огром ни 
загуби. Но възстановяването било бързо. Римските войски 
доказали своята непобедимост, потокът от военни плячки 
към Рим ставал все по-пълноводен. Междувременно 
настъпили и някои местни подобрения.
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Основаването на Рим. Фреска на Анибале Карачи, 1589 – 1592 г.

Рубенс. „Ромул, Рем и вълчицата“, 1616 г.  
Фрагмент, Рим, Капитолийски музей
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