
Римската къща 
Римската къща (домус) била характерна за по-заможните римляни. Тя имала многобройни стаи, вътрешни 
дворове и градини. Стаите били с красиво и ярко боядисани стени. Нямало ясно разграничение между стаи 
за лично ползване и такива за посетители. Всяка стая можела да бъде отворена за гости във всеки един 
момент. Много от това, което знаем за римския дом, идва от разкопките в градовете Помпей и Херкулан. Те 
били затрупани при изригването на вулкана Везувий през 79 г. и това ги запазило непокътнати до момента, в 
който били открити от археолозите. 

 
Магазини. Много градски къщи имали магазини, разположени директно на улицата. 

Атриум. Атриумът бил основното помещение в римския дом, където кипял животът в къщата. 
Римляните посрещали и забавлявали гостите си там. В покрива на атриума имало 
четириъгълен отвор, през който дъждовната вода минавала и се събирала в басейнче под 
него. Водата се използвала за пиене и домакински нужди. 

Вестибюл. Вестибюлът бил главният вход в римското жилище. Обикновено бил дълъг колкото 
самите магазини, което създавало усещане за сигурност като отделяло атриума от улицата. 

Стая за роб. В задълженията на робите влизало отварянето на вратата. Въпреки че имало 
помещение за тази цел до вестибюла, в римската къща нямало ясно дефинирани стаи за 
робите. Макар и многобройни в римската къща, те спели пред стаите на господарите си през 
нощта. 



Статуя на прародител. В специални ниши в стените на атриума стояли маски, статуи и 
изображения на предците, представляващи семейното родословие. 

Спални помещения. Около атриума се намирали спалните помещения на семейството. В 
главната спалня имало малко дървено легло и кушетка. В другите спални обикновено имало 
само легло. 

Таблинум. Между атриума и перистила се намирала стая, отворена от двете страни, която 
можела да бъде затворена със завеси или движещи се врати. Това бил кабинетът на 
стопанина на къщата, откъдето той можел да наблюдава какво се случва в целия дом. 
Римската къща била направена така, че да може от вестибюла да се види през атриума и 
таблинума чак до задния двор. Това създавало усещане за впечатляващ простор. 

Перистил. Перистилът бил правоъгълен вътрешен двор, ограден от всички страни с колони. 
Отвореното пространство давало простор и светлина, а в средата му често имало градина, 
басейн и фонтан, украсен със статуи. 

Постикум. Страничен вход за слугите или за членове на семейството, които искали да 
напуснат къщата незабелязани. 

Триклиниум. Триклиниумът бил място с три кушетки за излягане около ниска трапезна маса. 
Това било официално помещение за хранене в древноримския дом, където римляните и 
техните гости лежали, докато похапвали. 

Кулина. Кухнята (кулина) била мрачна и пълна с пушек, защото нямало комин, който да 
отвежда дима нагоре. Тук робите приготвяли храната за господарите си и за гостите им. 
Трапезарията, където римляните се хранели, била отделно помещение. 


