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А.В. Іванченко 

Р. Д. БОНДАР ЯК ДОСЛІДНИЦЯ ОРЛОВКИ 
Римма Дмитрівна Бондар відома, передусім, як знаний викладач кафедри 

історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова. Вона викладала історію 
Стародавнього Сходу та Стародавнього Риму. Однак, значну частину наукової 
діяльності Римми Дмитрівни складали також і археологічні дослідження. Найбільше 
часу вона присвятила Орловській археологічній експедиції. Саме цій стороні 
діяльності Р.Д. Бондар і присвячується дана стаття. 

Вперше дослідниця побувала в селі Орловка Ренійського району Одеської 
області у 1963 р. В цей період експедицією керував І.Д. Головко, однак, починаючи з 
1964 і до 1993 р. (з перервами) дану експедицію очолювала вже Р.Д. Бондар. За моїми 
власними спогадами, Римма Дмитрівна дуже тепло відзивалася про Орловку. Вона 
казала про неї: «моя Орловка». 

Орловське городище (або городище Картал), яке розташоване на лівому 
березі Дунаю, за 1 км на північ від русла річки і за 1,5 км на захід від с. Орловка, на 
думку багатьох провідних вітчизняних та зарубіжних дослідників, є безперечним 
історико-археологічним феноменом у Північно-Західному Причорномор’ ї. 

Слід сказати, що розкопки городища розпочалися за доволі драматичних 
обставин. У 1956-1957 рр. безпосередньо на території пам’ятки почав діяти кар’єр, де 
відкритим способом видобувався сланець із застосуванням свердловибухових 
засобів. Останнє, звісно, призвело до знищення культурних шарів городища. У 1962-
1963 рр. спеціальна археологічна комісія Одеського археологічного товариства 
неодноразово відвідувала пам’ятку та дійшла висновку про необхідність проведення 
тут охоронних розкопок. Культурний шар на цей час був знищений майже на 
половині території городища і значно пошкоджений на решті його площі 1. 

Перші охоронні розкопки, що були проведені двічі в 1963 р., дали 
різноманітний археологічний матеріал. їх результати були опубліковані у статті 
«Археологічні дослідження поблизу с. Орловка Болградського 

1 Бондарь Р.Д. К истории исследования римской крепости у с. Орловка (Картал) // 
150 лет Одесскому обществу истории и древностей. - Одесса, 1989. - С. 49. 
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району Одеської області» 2. Дана публікація містить короткий огляд історії вивчення 
пам’ятки та аналіз археологічного матеріалу, виявленого під час розкопок. Проведені 
дослідження дозволили дійти висновку, що населення городища зберегло свої 
самобутні навички та традиції, незважаючи на безпосередні контакти з римською 
цивілізацією. Вірогідно, серед жителів фортеці переважали вихідці з середовища з 
місцевих племен 3.  
Наступна публікація «Археологічні розкопки поблизу с. Орловка»4 стала результатом 
дослідження пам’ятки у 1968 р. Дана робота Р. .Д. Бондар присвячена розгляду 
виявлених знахідок, а також вивченню питань, пов’язаних з початком та кінцем 
існування римської фортеці 5. 

Розкопкам пам’ятки у 1969 р. була присвячена стаття «Розкопки Орловського 
городища»6 . Цього року охоронно-рятівним роботам підлягала ділянка «В», у 
центральній частині городища, котра, у значній мірі, була пошкоджена земляними 
роботами. Як і під час попередніх розкопок, тут були виявлені будівельні залишки та 
черепиця з клеймами І Італійського та V Македонського легіонів, а також значний 
керамічний матеріал7 . 

Римма Дмитрівна велику увагу приділяла також і нумізматичним знахідкам. 
Однією з публікацій, присвячених цій категорії речового матеріалу, стала стаття 
«Знахідка бронзових монет Антоніна Пія в Орловці» . Дана публікація містить 
повідомлення про те, що під час розкопок у серпні 1976 р. був виявлений невеликий 
скарб з трьох бронзових монет, тезаврований у другій половині 50-х рр. ІІ ст. н.е. 
Називаючи дану знахідку скарбом, дослідниця мотивувала це тим, що 

2 Головко И.Д., Бондарь Р.Д., Загинайло А.Г. Археологические исследования у с. 
Орловка Б олградского района Одесской области // КС ОГАМ 1963 г. - Одесса, 
1965. - С. 68-80. 
3 Там же. - С. 79. 
4 Бондарь Р.Д. Археологические раскопки у с. Орловка // Археологические 
исследования на Украине в 1968 г. - К., 1971. - С. 66-70. 
5 Там же. - С. 66-70. 
6 Бондарь Р.Д. Раскопки Орловского городища // Археологические открытия 1969 
года. - М., 1970. - С. 260-261. 
7 Там же. - С. 260-261. 
8Бондарь Р.Д. Находка бронзовых монет Антонина Пия в Орловке // Нумизматика 
античного Причерноморья. - К., 1982. - С. 133-135. 
9 Там же. - С. 133, 134. 
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житловий комплекс, поблизу якого був виявлений останній, носить сліди пожежі. 
Три виявлені монети належать до римського карбування. Одна з них - асс із 

зображенням та ім’ям імператриці Фаустіни Старшої, дружини Антоніна Пія. Монета 
є звичайною. Подібні їй карбувалися у 40х та 50-х рр. ІІ ст. н.е. і не піддаються більш 
точному датуванню. 

Інші дві монети - дупондії Антоніна Пія. Вони належать до рідкісного 
різновиду (їх немає, наприклад, у багатому зібранні Британського музею). Вказівка на 
дев’ятнадцятий рік трибунської влади імператора свідчить про те, що вони були 
випущені у 155/56 рр. н.е.10 

Р.Д. Б ондар пише, що «...находка римских бронзовых монет на одном из 
поселений нижнедунайского лимеса приобретает еще большее значение, если 
проследить политическую ситуацию на этом участке римского пограничья в конце 
правления Антонина Пия» 11. Вона пропонує відмовитися від уявлення про порівняно 
мирний період правління цього імператора, оскільки археологічні та нумізматичні 
матеріали, що були досліджені на північних кордонах провінцій Норіка та Паннонії, а 
також дакійського лімесу, Р. Ноллем та М. Кіцеску, дозволяють зробити висновок, що 
на дунайському кордоні Імперії ще до початку Маркоманнських війн склалася 
тривожна ситуація12. 

Невеличка замітка 1984 р. «Городище біля с. Орловка»13 містить короткий 
огляд історії дослідження пам’ятки, а також розгляд питань стосовно появи та 
зникнення римського укріплення. Дослідниця відзначає, що у матеріальній культурі 
пам’ятки «отчетливо проступают черты взаимодействия двух культур - римской и 
местной гетодакийской»14 . 

Стаття Р.Д. Бондар до 150-річчя Одеського товариства історії і 
старожитностей «До історії дослідження римської фортеці біля с. Орловка 
(Картал)»15 є розглядом історії дослідження городища. Авторка провела аналіз 
результатів багатолітніх досліджень пам’ятки та дійшла висновку, 

10 Там же. - С. 133-134. 
11 Там же. - С. 134. 
12 Там же. - С. 134. 
13 Бондарь Р.Д. Городище у с. Орловка // Античные государства Северного 
Причерноморья. - М., 1984. - С. 31-32. 
14 Там же. - С. 32. 
15 Бондарь Р.Д. К истории исследования римской крепости у с. Орловка (Картал). - С. 
48-50. 
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що вигідне розташування «Кам’яної Гори», яка є пануючою над місцевістю і 
знаходиться поблизу переправи через Дунай, було у повній мірі оцінено давніми 
жителями цього краю. В VII-VI ст. до н.е. вона була зайнята одним з поселень 
культури фракійського гальштату, а у подальшому на цій самій височині виникло 
гето-дакійське укріплення, одне з тих, що були створені місцевим населенням у 
зв’язку з загрозою римського завоювання. Захоплене римськими військами швидше 
за все на рубежі 50-60-х рр. І ст. н.е., під час правління мезійського легата Тиберія 
Плавтія Сільвана, воно перетворилося на добре укріплений кастель, який прикривав 
переправу від Новіодунума на північний берег Дунаю. Можливо, це Аліобрікс або 
Кремніск, які згадуються античними авторами в цьому регіоні. Фортеця також 
надійно контролювала шляхи з сарматських степів у Мезію та на Балкани 16. 
Розкопкам 1987 р. була присвячена стаття «Знахідки з Орловки»17 . Автори роботи 
(Р.Д. Б ондар та С.А. Б улатович) повідомляють, що монети з римського укріплення 
поблизу с. Орловка є важливим джерелом для вивчення грошового обігу на 
лівобережжі Нижнього Дунаю в античний час 18. Ця публікація виявилася дуже 
доцільною, оскільки, беручи до уваги деяку своєрідність грошового ринку фортеці 
біля с. Орловка у порівнянні з землями, які розташовані далі на схід, слід особливо 
уважно ставитися до кожної нової монетної знахідки на цій пам’ятці. Робота містить 
перелік  та опис монет, виявлених під час розкопок польового сезону 1987 р. 19 На 
початку 90-х рр. більша частина «Кам’яної Гори» була знесена. Рентабельність 
кар’єру впала, і роботи тут були згорнуті. Разом з ними завершилися дослідження 
укріпленої частини поселення - «Кам’яної Гори». Від її первинної площі, яка складала 
близько 2 га, на сьогоднізбереглося не більше 1500 кв. м 20. 

Тим не менш Р.Д. Бондар продовжувала публікувати матеріали Орловського 
городища і після завершення його розкопок. Однією з таких праць є стаття «Деякі 
підсумки археологічного вивчення городища 

16 Там же. - С. 50. 
17 Бондарь Р.Д., Булатович С.А. Находки из Орловки // Нумизматические 
исследования по истории Юго-Восточной Европы. - Кишинев, 1990. - С 100-104. 
18 Там же. - С. 100. 
19 Там же. - С. 100-104. 
20 Бруяко І.В., Дзиговський О.М. Методичні вказівки та програма навчальної 
археологічної практики. - Одеса, 2009. - С. 6-7. 
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Орловка (Картал) на Дунаї» 21 . Вона також містить короткий огляд історії 
дослідження пам’ятки та висновки, до яких дослідниця дійшла в результаті 
спостережень над стратиграфією пам’ятки та археологічними матеріалами. Зокрема, 
хронологічними рамками життя на городищі слід визнати УІІІ ст. до н.е. - сер. ІІІ ст. 
н.е., виключаючи більш ранні нечисленні матеріали. 

Застосування методів типологічного та статистичного аналізу до вивчення 
знахідок городища дозволило Р.Д. Бондар вважати, що: 

-  найбільш інтенсивним життя на городищі було в І-ІІ ст. н.е.; 
-  значну частину гарнізону складали місцеві жителі, оскільки відсоток 

привізного посуду, виключаючи амфори, є невеликим, а типологія місцевого посуду 
переконує у спадкоємності традицій її виготовлення ще з епохи фракійського 
гальштату; 

-  городище поблизу с. Орловка як пункт, який знаходився на перехресті 
торгових шляхів біля переправи через Дунай, відігравав особливу роль у регіоні, а 
саме - сприяв товарообміну з сусідніми племенами, Середземномор’ям та містами 
Понта Евксинського; 

-  у монетному обігу регіону V-ІV ст. до н.е. переважають електрові 
малоазійські статери і, хоча на самому городищі вони не знайдені, виявлений за 5 км 
від нього скарб електрових монет м. Кізіка можна співвіднести з культурним шаром 
городища, який датується цим проміжком часу. В елліністичний період в обігу були 
срібні драхми та мідні монети західнопонтійських міст, а починаючи з І ст. до н.е. і до 
кінця існування фортеці - республіканські, а потім імператорські денарії; 

-  дані нумізматики свідчать, що фортеця вже існувала у другій половині 
І ст. (монети І ст. н.е. складають майже одну третину від загальної кількості 
імператорських). Цьому висновку не суперечить аналіз та датування виробів зі скла . 

Нумізматичному матеріалу була присвячена ще одна робота, а саме 
«Орловське городище у пам’ятках нумізматики»23. Це перша публікація, яка містить 
огляд монетних знахідок у повному складі. На підставі цієї категорії речового 
матеріалу було зроблено висновок, що римська 

21 Бондарь Р.Д. Некоторые итоги археологического изучения городища Орловка 
(Картал) на Дунае // Древнее Причерноморье. - Одесса, 1996. - С. 9-11. 
22 Там же. - С. 9-11. 

23 Бондарь Р. Д., Булатович С. А. Орловское городище в памятниках нумизматики // 
Stratum plus. - 2001 - 2002. - № 6. - С. 171-183. 
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фортеця на «Кам’яній Горі» виникла у другій половині І ст. н.е. та припинила 
існування в перші десятиліття ІІІ ст.24 

Таким чином, дослідження Римми Дмитрівни Бондар за період багатолітнього 
вивчення городища Орловка (Картал) складають значний доробок. У той же час 
необхідно зазначити, що певна частина матеріалів розкопок цієї пам’ятки ще чекає 
свого осмислення. 
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