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Метою даної статті є розгляд особливостей становлення та розвитку культурно-дозвіллєвих практик Античного 

Риму, адже проблема функціонування дозвілля в античному Римі не досліджена комплексно вченими, що негативно 

позначається на розвитку сучасної сфери дозвілля. Ідеться про наявну суперечність між об’єктивною необхідністю 

взаємодії античної й сучасної культур дозвілля та браком концептуальних наукових досліджень античного дозвілля, 

що дозволило б мобілізувати історико-культурний досвід епохи античного Риму для поліпшення сучасного дозвілля. 
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На дозвіллєву культуру Стародавнього Риму 

суттєво вплинула Давньогрецька культура. 

Щоправда, у Стародавньому Римі вже не 

існувало триєдиної хореї, багато розваг були 

запозичені не лише з Греції, а й з інших країн 

Сходу і Заходу. Як наслідок спостерігається 

певна вторинність дозвіллєвої культури 

римлян, хоча з’являються і нові форми 

дозвілля, які, втім, носять жорсткий, а інколи 

жорстокий характер. Це стосується, в першу 

чергу, таких видовищ як цькування тварин, 

гладіаторські бої, ярмарки потвор (людей і 

тварин з фізичними вадами). 

Одною з найвидовищніших форм античного 

дозвілля Стародавнього Риму було театральне 

дійство. Історія святкових театралізованих 

дійств налічує близько тридцяти століть. Вони 

виникли в Стародавній Елладі. В основі такого 

дійства було природне прагнення людського 

організму до відпочинку після роботи. 

Поєднуючись із релігійним почуттям, це 

прагнення пов’язане з упровадженням свят, 

тобто таких днів відпочинку, які водночас 

відзначалися особливим відправленням культу. 

Про божественну, ігрову та моральну сутність 

свята міркував ще Платон. Він створив 

соціально-виховну концепцію, в якій процес 

виховання характеризувався як полярна 

політика, оскільки процес цей складали 

правильно спрямовані страждання і 

задоволення. Під задоволеннями у своїх 

«Законах» він мав на увазі, зокрема й інститут 

свята, контрольований державою, разом з усіма 

його складовими: піснями, танцями, іграми, 

вином і ін. Адже все це дарували людям боги як 

певну можливість правильного виховання і 

виправлення вже наявних недоліків: «Боги зі 

співчуття до людського роду, народженого для 

праці, встановили замість перепочинку від цієї 

праці божественні святкування, дарували муз, 

Аполлона, їх ватажка, і Діоніса як учасників 

цих святкувань, щоб можна було виправляти 

недоліки виховання на святкуваннях з 

допомогою богів».  

Принцип «хліба і видовищ» характерний для 

способу життя Древнього Риму. Видовища 

мали певну мету – спрямувати думки натовпу 

на користь існуючого режиму. Це досягалося 

пишнотою урочистостей, видовищ і споруд, які 

впливали на уяву й фантазію народних мас. 

Серед давніх театральних дійств римлян слід 

відзначити сатурналії та Гладіаторські ігри в 

Римі, що існували як специфічна форма 

політичного впливу на маси. Вони були 

своєрідними сигніфікаторами римської 

політичної та соціальної історії і вважалися в 

той час акцією загальнодержавною, здатною 

забезпечити імператорові підтримку мас. Утім 

програма кривавих видовищ, шанованих 

римлянами, поступово розширилася. Дедалі 

частіше на арені влаштовували бої з дикими 

звірами. Для Риму також характерне загальне 

захоплення цирком, де обов’язково 

проводилися змагання колісниць. Хто б не 

керував державою, процвітала вона чи 

роздиралася міжусобицями, загрожували їй 

вороги або ж легіони мали успіх – у ті дні 

жителі «вічного міста» думали тільки про одне: 

який візник здобуде перемогу. У Римській 

імперії на безкоштовні розваги та бенкети 

витрачалися шалені гроші, а задля втіхи 

громадян і честолюбства політиків на аренах 

гинули тисячі. 

Варто окремо розглянути давньоримський 

танець. Танець Стародавнього Риму був 

своєрідним нащадком танцю Стародавньої 
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Еллади. «Золотий вік Октавіана Августа» (30 

рік до н. е. - 14 рік н. е.) – розквіт пантомімічно-

танцювального мистецтва. Професійні 

виконавці танцю в Давньому Римі отримали 

назву мімів. Був створений перший 

придворний професійний театр мімів. Дійства 

були драматичними (трагедія, комедія, сатира). 

З’явилася нова форма пантомімічно-

танцювальної творчості – італічний танець: 

синтез грецької орхестрики – трагічної 

(евмелії), комічного (кордака) і сатиричного 

(сакінісу) [125, c. 131]. 

Показовим було те, що римські імператори 

самі найчастіше виступали в досить 

аморальних пантомімічно-танцювальних 

дійствах у ролі міма (Калігула, Нерон, Комод, 

Каракалла). Усі театральні дійства найчастіше 

мали вигляд оргій, еротичних видовищ, де 

панувала пристрасть, емоції, розбещеність. 

Невід’ємною складовою масової культури 

Атичного Риму були гладіаторські бої.  

Гладіаторство було важливим суспільно-

політичним явищем Стародавнього Риму доби 

республіки, коли воно зародилося, і періоду 

імперії, коли досягло свого розквіту. 

Гладіатори визначали не тільки естетичні 

смаки стародавніх римлян, але й впливали на 

політичну ситуацію в державі. Гладіаторські 

школи були осередком їх підготовки, основою 

воєнізованих загонів гладіаторів, які 

використовувалися в політичній боротьбі або 

як засіб посилення боєздатності війська. 

Гладіатори та гладіаторські бої були відомі в 

Давньому Римі з IV ст. до н. е. Бої гладіаторів 

стали одним із символів римської військової 

системи та відіграли особливу роль у 

політичному житті Стародавнього Риму. 

Зростаюче зацікавлення гладіаторськими 

іграми вимагало завжди мати в розпорядженні 

міста велику кількість добре навчених бійців. 

Школи гладіаторів стали з’являтися як в Італії, 

так і в провінціях. Гельмут Хефлінг у 

монографії «Римляни, раби, гладіатори: 

Спартак біля воріт Риму» зазначає, що 

найдавніші відомі нам гладіаторські школи 

були засновані в Капуї в період Республіки. 

Навчанням та підготовкою гладіаторів 

займались інструктори, більшість з яких в 

минулому були гладіаторами. Зазвичай, кожен 

такий інструктор був фахівцем з підготовки 

лише одного типу гладіаторів, наприклад 

ретиаріїв чи секуторів. Зустрічались і 

професіонали у двох-трьох дисциплінах . 

Гладіатори тренувались на невеликій арені, 

розташованій в центрі гладіаторської школи. 

Тренувальна зброя була незагостреною і, 

зазвичай, на початкових етапах навчання, 

дерев’яною. Тренувальний щит (можливо, 

плетений з гілля) і дерев’яний меч важили 

вдвічі більше справжніх, бойових зразків .  

Кожен гладіатор вважав найбільшою 

перемогою право на свободу. Якщо протягом 

трьох років гладіатор залишався живим, то 

його звільняли від виступів у амфітеатрі, він 

залишався в школі ще два роки, після чого 

отримував повне звільнення. Найціннішою 

нагородою, яку міг отримати гладіатор, 

вважався рудіс (дерев’яний меч). Вручення 

рудіса означало, що гладіатор звільняється від 

гладіаторської повинності. А через п’ять років 

боєць міг отримати ковпак (pileus) як символ 

повного звільнення. Також гладіатор міг 

викупити себе сам, проте в імперський час таке 

звільнення поступово зникає. 

В подальших роках доби республіки, а 

згодом імперії використання гладіаторських 

шкіл і самих гладіаторів у політичних цілях ті-

льки зростало. Влада втручається у будь-які 

сфери життя суспільства, намагаючись їх кон-

тролювати. Усілякого роду видовище, зокрема 

і гладіаторські ігри та їх організація, береться 

під контроль імператора і стає лише його пре-

рогативою. Володіючи при тому фінансовими 

засобами для організації видовищ, імперська 

влада перетворює масові видовища у потужний 

політичний інструмент управління. 

Факторами впливу на Античне дозвілля 

Стародавнього Риму  було в першу  чергу 

формування античного полісу. Поліс – 

структуроутворюючий елемент античної 

цивілізації. Рим не був полісом у царський 

період, але саме у цю епоху почався процес 

формування римського варіанта полісної 

організації, римської громади (civitas). 

Поняття влади (у тому числі посадової) на 

латині – роtestas. Збірний термін для 

позначення царської влади – potestas regia. 

Поняття вищої військової й цивільної влади, 

сполученою із правом наказу – імперій 

(imperium). Застосування імперія ділилося на 

дві сфери – військову й цивільну (militiae і 

domi). Довгий час (починаючи з Т.Моммзена ) 

в історіографії панувало уявлення, що рисою, 
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яка розділяла ці сфери, був pomérium (межа 

міста). Але сучасні праці Адальберто 

Джованніні довели, це ці поняття відносилися 

до військового й мирного становища держави, 

але «територіально» не різнилися. 

Поступово влада царів у Римі росла, і вони 

могли менше зважати на простолюдинів, що 

суттєво впливало на дозвілля та в цілому життя 

римських громадян. 

Висновок. Розваги античних римлян дуже 

схожі на сучасні, в першу чергу, видовищністю 

і масштабністю. Головна ж відмінна риса 

полягає в тому, що дозвілля, а вірніше саме 

суспільство, стало гуманнішим. Зараз вже 

важко собі уявити, щоб люди вбивали і 

калічили один одного заради примхи юрби, 

государя або слави. А ось така ідея стародавніх, 

як Олімпійські ігри, прижилися в нашому 

суспільстві і, головним чином, завдяки тому, 

що вони вписуються в нашу систему цінностей.  
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