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ТЕРАКОТА РИМСЬКОГО ВОЇНА З ТЕРИТОРІЇ ХОРИ ОЛЬВІЇ
Теракотові фігурки римського часу на
території Ольвійської держави – рідкість,
яка, безумовно, привертає до себе увагу,
незважаючи
навіть
на
ситуативний
контекст її виявлення. Зокрема теракоти
воїнів містять важливу інформацію щодо
зовнішнього вигляду та військового одягу
солдатів.
У 2010 році до автора потрапили
фотознімки оригіналу та зліпок теракоти
римського воїна, що була знайдена на
території ольвійської хори1. На жаль, точне
місце, де було виявлено виріб, невідоме.
Схожий екземпляр був знайдений у 1980
році поблизу Козирського городища [1]2, в
Ольвії [2]. Ще одна теракота воїна, що
нібито
походить
з
Херсонщини,
опублікована В.Д. Блаватським [3]. Відомі
фрагменти таких теракот із ПівнічноЗахідного Причорномор’я [4]. Окремо щит
від теракотової фігурки воїна, прикрашений
рельєфними кругами, із зображенням воїна
в обладунках знайдено в Ольвії [5].
Теракотові фігурки піхотинців із щитами
відомі на Боспорі римського часу [6].
Теракотам римських воїнів Північного
Причорномор’я,
як
вже
зазначено,
присвячено декілька загальних праць, однак
у жодній не розглянуті деталі римської
амуніції на статуетках.
Отже, запропонована знахідка доброї
збереженості, присутні підвісні ноги
(рис. 1). Висота теракоти без урахування ніг
– 0,12 м, ширина по тулубу – 0,05 м.
Виготовлена з глини темно-помаранчевого
кольору, зі слюдою, вкрапленнями піску та
шамоту. Теракота складалася з двох форм, з
якої
повністю
збереглася
лицьова.
Всередині фігурка порожниста. Має брак на
тильній частині правого плеча, який, був
невдало замазаний. На поверхні статуетка
має тріщини. Загалом, вироби, що
1

Фотографія та зліпок теракоти люб’язно надані
О.І. Байбородіним, за що автор висловлює йому
подяку.
2
Зберігається у Миколаївському обласному
краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми».

зображують воїнів, не найкращої якості, і,
як вже зазначалося, скоріш за все місцевого
виробництва [7]. Обличчя воїна, як і в
інших, має чіткі риси: нависаючі брови,
глибоко посаджені очі, товстий ніс,
невелике підборіддя. Зачіска у стилі
фестонів підкреслює молодість чоловіка.
Теракота зображує воїна у туніці,
підпоясаного римським військовим поясом
(cingulum militare) із прикрашеними
суспензоріями. Туніка спадає хвилястими
складками. Можливо під тунікою він
вдягнений у захисний панцир. Під
потилицею, на шиї у воїна чітко виглядає
вузол підтягнутої туніки, зображення та
знахідки котрих відомі з різних куточків
Римської імперії [8]. Лівою рукою він
тримає округлої форми щит (clipeus), на
якому, схоже, зображений воїн (божество) в
обладунках. Щит прикрашений по краю
рельєфними колами. У правій руці, де отвір
схоже був наскрізний, скоріш за все, воїн
тримав спис. Принаймні з тильної сторони
у правій руці отвір чітко простежується.
Проте, якщо він не був наскрізним [9], то
воїн тримав меч (кинджал). На відміну від
деяких інших знахідок теракот, у цього
солдата, як і в козирського, кинджал на
поясі відсутній.
Типовий римський військовий пояс і
шийний вузол присутні і на статуетці з
Ольвії [10]. Сорочка воїна з козирської
статуетки скріплена на плечах двома
фібулами за грецькою модою. На
теракотовій статуетці з Ольвії воїн
вдягнутий не у туніку, а у римський плащ –
sagum, накинутий на ліву руку, що тримає
щит. На його більш високий військовий
ранг, на відміну від «периферійного»
солдата, свідчать також кинджал на поясі та
більша кількість оздоблених металевими
накладками
суспензоріїв [11]. Римські
пояси, зображені на ольвійських теракотах,
характерні як для легіонерів, так і для
допоміжних
загонів [12].
Теж
саме
стосується і сагумів [13].
Судячи з амуніції зрозуміло, що
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теракоти зображають римських воїнів,
однак яких саме підрозділів? Зважаючи на
те, що на чисельних зображеннях легіонери
й ауксиларії вдягнуті у схожі туніки [14]
достовірно визначити це не видається
можливим. Але враховуючи зображення
Мітри (?) на щитах, їх овальну та круглу
форму, пояса – вірогідніше за все
допоміжних загонів (auxilia), набраних із
населення придунайських провінцій.
У Нижній Мезії Мітра виступає більш як
непереможний божественний воїн. У Фракії
носіями культу були торговці, ремісники та
раби. У фракійських пам’ятках відзначена
більш розвинена композиція рельєфів, та
більш глибинне тлумачення сюжету, з чого
можна зробити висновок, що у Фракії культ
сприймався з більш глибинним змістом, де
Мітра сприймався як месія та деміург, і
зливався з фракійським вершником,
творцем природи та життя. У Нижній Мезії
навпаки – він виступає як непереможний
божественний воїн [15], котрий, схоже,
зображений на щитах теракотових солдатів.
У релігії Мітри панували космічні
начала, тому круги навколо божества та
півмісяця на щитах теракот, у такому
випадку, можна було б сприймати як
планети сонячної системи. Шанування
Мітри в Ольвії надійно зафіксовано
знахідками вотивних рельєфів, при цьому
наголошується акцент на мезійському та
фракійському
походженні
солдат
допоміжних військ, що їх посвячували [16].
Зброя й амуніція на теракоті не
суперечать
припущенню
належності
зображуваних до допоміжних підрозділів.
Прикрашені
півмісяцем
фронтальні
сторони овальних щитів у ауксиларіїв
також відомі із зображень на колоні
Траяна [17]. Враховуючи, що ауксилії
ніколи не мали такої стандартизації в
амуніції як легіони, різноманітність у
спорядженні та способи носіння зброї
ольвійськими воїнами не суперечать
припущенню їх приналежності до цих
допоміжних загонів. Можливо, теракоти
зображують
воїнів
фракійського
походження, котрі наймалися у допоміжні
когорти. Їх перебування в Ольвії
підтверджують археологічні й епіграфічні
свідоцтва [18].

У даному контексті слід також звернути
увагу на інтерпретацію Ю.Г. Виноградовим
тексту однієї давньогрецької епітафії, де з її
змісту виходить, що між 106 та 111 рр.
римською адміністрацією на захист Ольвії
було
направлено
загін
піхотинців,
озброєних довгими щитами. Підрозділ був
сформований із солдат іррегулярних
допоміжних військ [19].
Тож теракоти цілком могли зображати
ауксиларіїв, які дислокувалися на території
Ольвійської держави як у I ст. [20], так,
ймовірно, і в II ст. по Р. Х. Але, до
виявлення на території Ольвійської
держави надійно датованого комплексу з
подібною фігуркою, запитання відносно
датування появи цих теракот у I або II ст.
по Р. Х., на мій погляд, залишається
відкритим, так само як і їх призначення та
типи археологічних об’єктів, що містили
дані вироби. Можливо, показовим виглядає
факт, що переважна більшість деталей
військового одягу з Херсонесу – одного з
головних центрів римської військової
присутності у Причорномор’ї – датується
II-III ст. по Р. Х. [21]. Але, безумовно, це не
є індикатором для вирішення питання часу
появи теракот римських солдатів в Ольвії.
Допускаючи вірогідність сучасного
походження даної статуетки – тобто
підробки, слід зазначити, що у такому
випадку стилізація під давнину та
наслідування античним виробам у цієї
фігурки має дуже високий рівень якості, але
у загальному контексті даної роботи
головним вбачається припущення щодо
належності цих воїнів до допоміжних
підрозділів римської армії й огляд типово
військового одягу солдатів, що несли
службу в I-II ст. по Р. Х. на рубіжних,
північно-східних кордонах Римської імперії
– на території Ольвійської держави.
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Козленко Роман Теракота римського воїна з території хори Ольвії
У роботі розглянута теракота римського воїна, котра, вірогідно, знайдена при грабіжницьких
пошуках на території ольвійської хори. Висувається версія про фракійське походження зображеного
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Рис. 1. Теракота римського воїна з території хори Ольвії

