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Скляний арибал з Ольвії  
в збірці Національного музею історії України

В Національному музеї історії України зберігається понад 20 тисяч пред-
метів, які походять з розкопок античного міста Ольвія в 1935–1940 рр. 
Однією з репрезентативних є колекція античного скляного посуду та 

виробів зі скла, у складі якої вирізняється група скляних посудин або їх 
фрагментів невеликого розміру. Вони призначалися для зберігання різних 
лікарських речовин та косметичних засобів, які використовувалися при 
догляді за тілом — пахощів, пудр, рум’ян, помад, мазей для пом’якшення 
шкіри. Пахощі й косметичні засоби застосовувалися і в поховальному обряді 
та під час культових відправ [1, с. 98].

В Північному Причорномор’ї скляний парфумерний посуд знайдений 
в багатьох античних, скіфських та сарматських пам’ятках. Найбільш ранні 
посудини, виготовлені в техніці піщаного сердечника, датуються другою 
половиною VI ст. до н. е. В І ст. до н. е. сирійським майстрами було винай-
дено склодувну трубку. Це дозволило урізноманітнити форми посуду, в тому 
числі і для парфумів. З цього часу для зберігання пахощів використовува-
лися скляні посудини з тонкого прозорого та кольорового скла — бальзама-
рії, флакони, гутуси, арибали тощо.

В ольвійській колекції музею парфумерний посуд римського часу пред-
ставлений декількома формами посуду. Більшість з них збереглася у фра-
гментарному стані, що обумовлено специфікою матеріалу — крихкістю та 
іризацією. Однією з рідкісних знахідок є фрагмент скляного арибала з роз-
копок Нижнього міста Ольвії в 1935 р. (інв. № Б 2 — 1552). Збереглася його 
верхня частина з широкими відігнутими вінцями, циліндричним горлом та 
двома широкими вертикальними ручками (рис. 1: 1). Скло прозоре з блакит-
нуватим відтінком, насичене бульбашками.

В арибалах зберігалося масло для натирання тіл атлетів, і вони, зазвичай, 
входили до палестричного набору. В ручки посудини протягувалися кінці 
бронзової дужки або шнурка для підвішування до поясу (рис. 1: 4). Залишки 
таких дужок іноді зберігаються у скляних арибалах [2, р. 220, cat. 639]. 
В перші століття нової ери спорт відігравав значну роль в житті населення 
Римської Імперії, в тому числі й у мешканців Північного Причорномор’я. 
Ручки арибалів нагадують дельфінів — священних тварин Аполлона, який 
разом з Гермесом та Гераклом вважався патроном спорту [3, S. 79]. В літера-
турі такі посудини одержали назву Delphinium-flasch або Baden-flasch і були 
обов’язковими аксесуарами під час змащування тіл після купання. К. Айсінгс 
виділила відомі їй арибали у форму 61 [4, р. 78–79]. Ці посудини відомі як 
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Рис. 1. Арибали: 
1 — Ольвія, Національний музей історії України (рисунок Пукліної О. О.); 2 — Бельбек 
IV (за: [9, с. 44–45]); 3 — Широка Балка (за: [15, с. 220, 271]); 4 — Музей Лувр (за: [2, 

р. 220]); 5 — Пантікапей, Державний Ермітаж (за: [12, с. 171])
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у східних, так і в західних провінціях Римської Імперії з І по IV ст. н. е. [5, 
tabl. 38, 1–6, №170–175; 6, pl. IX, p. 33–36; 7, кат. 45–54; 8, p. 24, Abb. 9].

В Північному Причорномор’ї нараховується понад 15 скляних арибаілів, 
хоча існує думка, що на цих територіях вони не набули значного поширення 
[9, c. 48]. Найбільша їх кількість (8 екземплярів) походить з некрополя 
Пантікапея з комплексів кінця І — початку ІІ ст. н. е. [10, с. 156; 11, с. 155, 
табл. ІІІ, 15; 12, кат. 228, 346–349]. Ще один арибал з Пантікапея зберіга-
ється в Одеському археологічному музеї. Н. П. Сорокіна датує його ІІ—ІІІ ст. 
[13, с. 271, рис. 2, 28]. Кінцем І — початком ІІ ст. датується арибал з похо-
вання 197 могильника Бельбек IV (рис. 1: 2) [9, с. 45–48, рис. 1, 10; 14, 
с. 136, рис. 5, 5]. В одному з кенотафів (об’єкт 3) некрополя Широка Балка 
таку посудину знайдено з речами другої половини ІІ ст. (рис. 1: 3) [15, с. 220, 
271, рис. 210, 3]. Два арибала з блакитнуватого прозорого скла походять 
з комплексів могильника «Совхоз 10» в Інкерманській долині. Один з них 
знайдений в урні 355, другий — в могилі 3 з монетою Філіпа Араба (244–
249 рр.) [16, с. 119, табл. XXVIII, 24]. Фрагмент горла арибала з прозорого 
блакитнувато-зеленкуватого скла походить з міських шарів Горгіппії перших 
століть нової ери [17, с. 35, табл. 26, 6]. Знахідки арибалів відомі серед ма-
теріалів перших століть Танаїсу [18, табл. 47, № 575].

Н. З. Куніна, дослідивши арибали з Пантікапею, зазначила особливості 
формування вінець та ручок цих посудин з різних склоробних центрів Рим-
ської імперії [11, с. 155]. Так, східні арибали відрізняються муфтоподібними 
вінцями, коротким горлом та маленькими ручками (рис. 1: 5). Натомість 
у західних посудин вінця відігнуті, широкі «дельфіноподібні» ручки вигну-
ті в нижній частині. За морфологічними ознаками фрагмент скляного ариба-
ла з колекції Національного музею історії України походить з західнорим-
ських майстерень і датується І—ІІ ст. н. е.

І. І. Гущіна та Н. П. Сорокіна зазначали, що на відміну від Пантікапея, 
де переважає імпорт малоазійської групи скла, в Херсонесі скляних посудин 
з майстерень Малої Азії небагато [9, с. 48]. Подібна тенденція просліджуєть-
ся і в Ольвії. Арибал з колекції НМІУ поповнює асортимент форм скляних 
посудин, які надходили до Ольвії із західноримських провінцій в перші 
століття нової ери.
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