
c . STAvnu 

MORMINTE ROMANE LA SIPOTE - JUD. CONSTANŢA 

In luna februarie 1971, am fost anunţaţi că, în timpul unor săpă
turi efectuate pentru instslarea liniei de înaltă tensiune ce traversează 
teritoriul satului Sipote, corn Deleni, într-o J5roapă săpată pentru insta
larea stîlpilor situaţi pe terenul agricol al LA.S. Adamclisi, au apărut 
citeva obiecte antice, împreună cu resturi de osemÎnte umane 1. 

Deplasîndu-ne la faţa locului am constatat că ne aflăm în faţa a 
două morminte deranjate in timpul săpăturilor . . 

In groapa practi cată pentru instalarea unuia din stîlpi, cu laturile 
ele 2X 2 m, lucrătorii au elescopel'it la adincimea de 1.98 m un opaiţ 
de lut şi o cataramă de bronz. 

Mormintele au fost deranjate pînă in zona genunchilor celor două 
schelete ele către lucrători. 

Pentru cercetarea celor două morminte s-a executat o secţiune cu 
laturile ele 3 X 2 m. 

Gropile celor două morminte au apărut la o adincime de 1,89 tn. 
Pînă la această adîncjme si tuaţia stratigrafică se prezenta astfel: pămîn
tul arabil, de culoare neagră, se află pînă la adîncimea de -0,65 m şi nu 
.conţine nici un fel de lnaterial arheologic. Sub el, pe o grosime de 
6-7 cm, pămîntul capătă o culoare gălbuie cu urme de arsură, cenu~ă 
şi tăciuni. Cîteva pietre lipite cu lut ce ieşeau elin peretele ele norel-vest 
al secţiunii, par a indica că ne aflăm la telnelia unei locuinţe moderne ' 
sau poate ele epocă Icudală. Nici în acest strat nu am găsit material 
arheologic ce ar putea să datcze acest nivel. ~ ~ 

Sub stratul de arsu ră , urmează un strat de mortar alb, curat, fa ra 
material arheologic, ce se opreşte la adîncimea de -1,84 m. Sub acest 
strat! am găsit un pămînt galben, foarte tare, fără nici un material 
arheologic. 

Situaţia de teren , elt şi cadrul restrîns al săpăturii, ne-au impied i
cat să surprindem limitele superioare ale gropii antice şi nivelul de căl-

1 Descoperirea a fost semnalc.tă Muzeului de arheologie Constanţa de Paras
chivescu Paul, salariat la Encrgoconstrucţia. 

Pontica, 5 235 



care antic. De asemenea nu ştim dacă straturile ce acoperă cele d ouă 
morminte aparţin antichităţii sau unei alte epoci. Ccle două morminte 
se aflau la o distanţă de 0,30 m unul faţă ele celălalt. 

Primul dintre ele conţinea un s(:helet aşezat direct pe pămînt. 
Orientarea defunctu lui era suel vest-nord est, cu capul la sud-vest. Sche
letul avea cap ul puţin inclinat spre dreapta şi braţele de-a lungul cor
pului. Din cî t ne-am pu tut da seama, scheletul aparţinea unu i matur 
(vezi fig. 1, mi). 

Considerăm că este important de semnalat în ceea ce priveş te ritua
lul, că direct pe orbi tele defun ctu lui au fos t aşezate două monede de
bronz. Pe m onede. în partea superioară faţă de poziţia orbitclor, se pf.s
trau fragmente de ţesătură 2. (Pl. r, 1, 2). 

Credem, în baza fragmentelor de ţesătură păstrate, că pe defunct 
a fos t pus un giulgiu, care acoperea probabil întregul corp. 

Nu am găsit alt inventar fun erar in afara celor două monede~ 
(Pl. 1, 3). 

1) AE. ?, greu tate ? , diametrul ? 
Tip GLORIA EXERC[TUS ; anii 330-341 3 

2) A spendtls: Mac/"i""s 
AeJ, greutate 5,58 g~ diam etrul 20 mm . Conservarea mediocră . To

cită I, . 

BMC, Greek Coins. 19. -
La aceeaş i adincimc. În dreapta primului schelet, la o distanţă de 

0,30 m era depus un al doilea schelet de adult. DdunctuL întins pe un 
pat alcătui t din trei ţigle , era orientat În direcţia sud vest-nord est, Cll 

capul la sud-vest uşor npEcat spre dreapta, cu mîinile de-a lungul 
trupului (fig. 1, m. 2). 

In sti nga schcletului, l î ngă ţiglc , erau depuse ca ofra ndă fUl1erară 1 
lî ngă cap, două vase de lut. Intr-u nul dintre acestea (vasul cu n 1'. 2) 
erau depuse 19 monede de bronz f). 

Din informaţi-ile culese de la lucrători, opaiţul şi catarama de bronz 
au fost găsite de aceştia în zona [1icioarelor schelelului şi probabil că au 
făcu t parte din inventarul funerar al acestu i m ormînt. Dar i nformaţiile, 
necontrolabile, trebuiesc privite cu oarecare rezerve. Totu!?i , dacă ne 
gîndim că primul sche.let nu avea nici D altă ofl·andă fu n erară, în afara 
celor două monede, s-ar putea ca aceste două obiecte să fi fost dep use 
la picioarele celui de al doilea schelet. 

Inventarul scheJctului nr. 2 e ra alcătuil din următoare le obiecte : 

2 Din păcate, starea m atC'dalului ne-a împiedicat S~l. recuperăm pînza pe n tru 
anali%3 tesătu l"ii. Totuşi ţinem s~i rcmal·ci"tm cii era ţesută cu un fir g ros şi aspru , 
probabil elin in sau cinepă . 

. 1 Moneda s-a d istr us in timpul tl'atlt rii şi nu s-a putut face decît o identi
ficar e pn:,liminal'ă. 

1, H. Ocheşeanu, Monede rarc şi illedite din. colecţiile Mu.:eul:ui de arheo
logi.e Constanţa, m on eda m·. 3, în acest volum . 

.-, '\··ezi infra Catalog:ul m oned elol'. 
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1. T igle (Pi. II) di n argilă de culoare gălbui-că rămizie şi cu par
t icule: calcar oase, ca degresant, bine arse . Ca formă , sînt puţin a1bi8t(' şi 
au pe su prafeţele convex€'. la unul din capt"tc, cîte trei dungi în semi
<.:crc. Cele trei ţiglc sînt de factură tipic romană. Dilncnsiuni : 

1 
FIG. ( 

a) lungimea 0,620 m; lăţimea 0,354 m ; grosimea 0,030 m. 
b) lungimea 0,630 m; lăţimea '0,365 m; grosimea 0,027 m. 
e) lungimea 0,610 m ; lăţimea 0,370 m; grosimea 0,026 m. 
2. Vas fără toaTtă. (PI. II, 1) . Dimensiuni: înălţimea 0,100 m, dia

met rul 0,095 m. Vasul este lucra t din argilă impură, gălbuic în spărtură, 
"folosind ca degresant nisip grosier. Totuşi , vas ul este destul de bine ars. 
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Corpul este globular mai alungit la partea inferioară, cu gura largă şi 
buza trasă spre exterior şi îngro~ată . Piciorul este mic cu talpa plată. 
Sub buză pînă la diametrul maxim vasul este decorat cu caneluri în 
spirală continuă . Suprafaţa vasului are o culoare cenuşie deschisă, cu 
nuanţe maronii-gălbui, culoare căpătată probabil b ardere. 
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3. Vas cu toa rtă . (PI. II, 2). Dimensiuni: înălţime 0,130 m, diame
trul 0,110 m. Vasul este lucrat dintr-o pastă gălbuie în spărtură , gro
sieră, cu multe impurităţi. Corpul este piriform şi mai bombat în par
tea inferioară. Are gîtul scurt şi îngust, fundul inelar. Toarta sen1icil'cu
Iară şi îngroşată, prezintă 1rei şănţuiri longi,tudinale. Se prinde de vas 
sub buză. Deasupra punctului de contact între toartă şi corp sînt super
ficial imprimate cîteva canaluri înguste. In partea superioară vasul este 
acoperit cu o angobă roşcat-maronie, aplicată neglijent şi care se pre
linge spre partea inferioară . 

Probabil în zona inferioară a cOl'pului erau depuse cele două 
obiecte care au putut fi recuperate de la nllmcitori. 

4. Opaiţul (PI. III), 3) cu dimensiunile : lungimea 0,087 m, î nălţi
mea 0,023 m, diametrul 0,054 m. Pasta este de culoare cărămizi e, cu 

P/.AH.SA3 

multe impurităţi. Corpul opaiţ ului este rotund, arc discul concav şi ori
ficiul de umplere plasat central. Bordura este puţin înclinată . Ciocul 
scurt, rotunjit, prezintă puternice urme de arsură secundară datorită 

unei folosiri îndelungate. Toarta în formă de ru lou ce se înalţă cu 1,5 cm 
deasupra discului, prezintă două caneluri 6. 

6 C. Iconc.rnu. Opaite greCQ-ro mane, Constanţa, 1967, p. 153, nr. 796 ~ p. 155, 
.fig. 200 ; exemplarul nu este clatat . 
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5. Cataramă de bronz. (PI. III, 4). Veriga este ovală dar îi lipseste 
spinul. Acesta face corp comun cu placa de care se fixa centura pl:in 
intermediul a trei nit uri din care se mai păstrează unul. Un orificiu larg 
între verigă si placă indică locul unde se fixa spinul mobil. De () parte 
şi de alta a punctului de prindere, pe verigă, se află două proeminente 
inelare ce fac legătura cu placa. Cele două proeminenţe sînt decora te pe 
partea interioară cu cîte două incizÎi transversalc . Exemplarul nostru 
aparţine tipului de cataramă cu placă mobilă Urechiuşele plăcii au fost 
bătute pe verigă pînă ce aproape s-au sudat, aşa încît astăzi placa nu 
mai are mobilitate. Astfel că, la o analiză superficială lasă impresia că ar 
apm1ine tipului de cataramă turnată . Analogii perfecte nu am găsit 
In literatura consultată, dar catarame apropiate ca tip nu lipsesc in 
necropolele din Muntenia şi Dobrogea 7 

Considerăm că nu greşim clacă vom stărui mai mult în prezen
tarea acestor descoperiri monetare . Sperăm că tezaurul de care dorim 
a ne ocupa aici să aju te la o mai bună cunoaştere a circulaţiei monetare 
hi mijlocul sec. IV e.n. în Scythia Minor. 

In momentul descoperirii, monedcle erau acoperite cu un strat gros 
de oxid verde, fiind mult corodate. Astfel că şi după curăţirea lor, bună 
parte din piese, datorită oxidării sînt foarte slab conservate. 

Catalogul monedclor din vasul cu toartă 8 , (PI. IV). 

1 

SIRMIUM 

1. [,,!ian 

AE. t 1,68 g ., 17,7 mm. Puţin tocită. 
LR EC. II. 1616, anii 355 361 

II 

TI-IESSALONICA 

2 Constanti"s Il 

AE. +--. 2,28 g., 14 mm. Netocită 
LRBC, IT, 1681, anii 351-354 

3. AE. t. 1,60 g., 15,6 mm. Tocită. 
LRBC, II, 1689, anii 355-361. 

-, Pentru Muntenia vezi: Gh . Diaconu, TirgşoT - Necropole din sec. III-IV 
p..n., Bucureşti, 1965, pp. 89-90 şi p. 310, pL CLXI; pentru Dobrogea, Petre Au
reHan, Săpăturile de la Piatra Frecăţei, în Materiale şi cercetări arheologice, VIII, 
1962, p. 575. 

:s Identificarea m Onedelor a fost făcută de colegul Radu Ocheşeanu. căruia 
ii mulţumim şi pe această cale. 
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III 

IlERACLEA 

{. Constanti"s II 
AE. "'. 2,15 g' J 17 mm. Puţin tocită. ~ 

LRBC, Il, 1896, anii 351-354. 

5. .'lE. t· 1,67 g., 15,8 mm. Tocită . ....... 
LRBC, II. 1905, anii 355-36l. 

6. lulian 

(S}IolH? AE. 1<' . 1,82 g, l4,6 mm. Tocită . 
LRBC, IT, 1904, anii 355-36l. 

7. AE. t . 2,61 g., 19 mm. TocitU. Hf.RAC (Lj? 
LRBC, lI, 1908 sau 1909, anii 361-363. 

IV 

CONSTANTIKOPOL 

8. Constantiu.s Gall"" 
AE. 1<.... 1.72 g., 17,5 mm. Fragmen t. ~ 

LRBC, II. 2044, anii 351-354. 
CONS€ 

9. ConstanUus Il 
AE. t . 1,52 g .. 16.5 mm. Tocită . .:ci-
LRBC, Il, 2040, Bnii 355-36l. 

CONS~ 

10. AE. i . 2,80 g., 15,4 mm. Puţin tocilă. .A-
LRBC, II, 2049, anii 355-36l. e(ONsj? 

V 

NICOMEDIA 

Il. Constanti"s II 
AE. i. 1,81 g., 16,7 mm. Foarte tocită. ~ 
LRBC, II, 2313, anii 355-36l. SMN8 

12. AE. i . 1,26 g., 16,5 mm. Puţin tocită. ~ LRBC, II, 2313, anii 355-36l. SMN6 

VI 

CYZICUS 

13. Constanti"s II 
.'lE. t . 2,53g., 16 mm. Puţin tocită . 
LRBC, TI, 2496 sau 2498, anii 351-:16l. 5MKA 

243 



14. AE. t 1,82 g., 17,3 mm. Tocită. 
LRBC, II, 2500, anii 355-361. 

15. AE. ,,! . 2,24 g., 16 mm. Tocită. 
LRBC, IT, 2502, anii 355-361. 

16. Iulian 
AE. t. 1,99 g., 16 mm. Nclocită. 
Cohen', 51; LRBC, II, - anii 361-362. 

VII 

NEDETERMINATE 

17 .Constantins II 

18. 

AE. -1- . 2,28 g, 14,5 mm. Foartc tocită. 
Tip SPES REIPUBLICE ; anii 355-361. 

lvlian 
AE. t· 2,45 g., 14,5 mm. Puţin tocită. 
Tip FEL TEMP REPARATIO (FH3\; 
355-361. 

19. Constans sau Constantills II 
AE. t . 1,67 g, 12 mm. Foart c tocită . 

anii 

Tip FEL TEMP HEPARATIO (FH3); anii 
346-361. 

'M·I - '-.-

Monedele, elepuse ca ofrandă in acest mormînt, aparţin unor cmi
miuni cuprinse Între limitele anilor 351-363 e.l1 . D 

Fenomenul circulaţiei monetat·c este pus în evielenţă şi ele astfel ele 
tezaure şi depozite de caracter fUrlerar 10, mai ales În ceea ce priveş.te cu
noaşterea, la momentu1 depunerE lor ca ofranclc funerare, emisiunilor şi 
nU1l1el'arului af1at in circulatie. Şi nu se poate presupune că alcătuirea 
pentru un scop neeconomic a depozitelor funerare are loc într-un timp 
ppea îndelungat. Asemenea depozite trebuie să fi reprezentat O sun1ă 
strînsă şi destinată să fie folosită dr ept ofrandă la n10mentul funeraliilor, 
de persoane apropiate defunctului . 

Un alt factor ce vine in sprijinul ipotezci mai sus enunţate 7i com
pletează argumentarea noastră este 7i gradul de uzură al monedelor din 
acest tezaur. 

:1 O sineură monedă ele tip I<~EL TEMP REPARATIO, datorită stărH precare 
de conservare nu a putut fi defel-mi nată cu preei zi unea necesară şi a fost Înca
drati""! cI-analogic Între anii 340-.16] , anii de emitere a acestui tip, dat- cum restul 
moncdelor sînt atribuite anilol- :351-36:3, considerăm că nu greşim stabilind aceste 
limite cronologice, întrucît !wocentul de ~,260/\l nu poate altera concluzjile noastre_ 

t(l Folosim aici termenii consacraţi: depozit pentru monedele dt"scopcrite 
în complexe închise şi tezaur pentru monedelc depozitate în recipicnte, deşi în 
acest caz termenii nu sint (:0i mai indi(:ati. 
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TAB!':LA 1 

I 
A n , j 

Grad de uzuri'i 
I I I 346~- l61 351 -35-! 355- -36 1 361-;)li3 

Nctocitc 1 - 1 -

Puţin tocite 1 5 1 ~ ~ 

Tocite 1 5 - -~ 

~.fult tocite 1 2 - 1 

Din tabelă reiese că monedele circulate sînt în l1u111ăr de 17, sau in 
procent de 89,420/0. 

De obicei sînt preferate la tczaurizare monedclc neuzate sau puţin 
uzate, dar la alcătuirea acestui tezaur nu se observă preferinta firească 
În alegerea exemplarelor cu o uzură mai puţin pronunţată. 

Doar două exemplare It, adică 10,520/0 nu prezintă urme de tocire, 
sînt necirculate sau foarte puţin circulate. Astfel că este prea puţin pro~ 
babil ca intr~o perioadă atit de scurtă, cuprinzind doar 13 ani (351~361) 11 

aceste monede să cunoască un .ruhj intens în condiţiile unei circulaţE 
lente, Încît 10 piese, sau în procent de 52,630/0, să fie tocite şi mult tocite 
şi ca in limitele aceleiaşi perioade să fie şi tezaurizate. De remarcat in 
acest sens şi faptul că majori tatea pieselor, adică 16 piese, sau în pro
cent de 84,200/ 0, aparţin emisiunilor din perioada 355~363. 

Acest fapt nu este lipsit de importanţă pentru argumentarea noastră. 
Socotim, în baza argumentelor pe care am căutat să le aducem aici, 

că monedele din acest depozit, se aflau în circulaţie la momentul iolo~ 
sirii lor ca ofrandă. 

TABELA 2 

Emitent I r .. "rr. de monede I Procentaj 

C'-mstantius II 12 63,13 O' • o 

Constantius II sau Constans 1 5,2G o' 
' 0 

Conslantills Gallus 1 5,26 % 
Iulian Caesar 3 15,78 % 
Ililian Augustus 2 10,26 % 

11 Din care una emisă sub Iulian II (361- 363 e.n.) ef. supra Catalogul mo
nedelor, moneda nI'. 7. 

12 Vezi nota 9. 
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Din tabela 2 rezultă ca In perioada cuprinsă între anii 351-361 13, 

Constantius II este reprezentat prin 12 moneclc, adică pentru anii 351-354 
cu trei exemplare, şi respectiv pentru anii 355-361 cu nouă piese , pe cînd 
cezarii săi sînt prezenţi doar cu patru monede ~ adică Constantius Gallus 
cu o monedă şi Iulian Caesar cu trei exmplare". Aceeaşi situaţie poate 
fi surprinsă în parte şi în componenţa tezaurului de )a Tatlageac 15, Aici 
raportul dintre totalul moncdclor ~ i cfigia lui Constantius II şi cele em ise 
pentru cezarul său Gallus esle de 4 la 1, adică 61 piese pentru primul, 
faţă de 15 pentru al doilea. Raportul favorabil împăratulu i , surprins în 
cele două tezaure dobrogene ne face să ne gîndim la faptul că în seriile 
de monccle emise de atelierele imperiului la acea epocă. cele bătute cu 
efigia împăratulu i erau mult mai numeroase. 

TABF:LA 3 

I An i i 

I TOlal J'.\ollC'tării 
351 -:154 I 355- :16 1 I 36 1-063 I 34 1-361 monede 

I 
Sil'mium - - -- - 1 

ThC:'ssa lonic 1 1 - - 2 

Hentdeo 1 2 1 - 4 

Constantinopol 2 1 - - 3 

Nicomcdia - 2 - - 2 

CYi'ic - 1 2 1 - 4 

Ncc1ctel'minate - 2 - 1 3 

Total pc ani 4 1 12 2 1 

In ordinea frecvenţei moncc1clor, repartiţia pe ateliere este urn1ă
toarea lG: primele ateliere sînt Heraclea şi Cyzic, fiecare cu cîte patru 
monede, sau În procentaj de 21,03'10, pe locul următor se află Constanti
nopol cu trei monede şi procentaj de 15,78% ; urmînd apoi Nicomedia 
şi Thessalonic cu cîte două monede, adică În procentaj de 10,520/ 0. iar 

1:1 Vezi nota 9. 
1f, L:l calcularea acestui raport anI exclus moned3. nr. 19, care însăş i ea a 

rost cml!)ă pentru un Augustus. precum ş i cele două monede emise de Iulian ea 
Augustus. Dacă moneda nI'. ]9 nu apa .,tine lui Constantius II. acesta ar fi prczen' 
('u un procent de 63,150/ 0, iar in cazul in care şi această monedă i -ar aparţine, 
procentul al' fi de 68,41010. 

j[, Gh. Buzdugan, Teza·tlnd de la Tatlageac, in CNA, XVII, 1943, p. 168-170. 
(Ij O pl'Îmă aranjare a monedelar din acest secol în ordinea frecvenţei des

coperirilor în Dohrogca a fost făcută de Gh. Pocnaru Bordea, ci. Gh. Poenal'u 
Dordea, Monedf! • "!cent descoperite la Histria şi 1mel.e probleme de circulaţie mo
netară in Dobrogea antică, in Pontica, V, 1971, p. 324. 
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ultima monetărie li Sirmium cu o singură monedă şi un procentaj de 
5,26'10 

Singurele monetării ce sînt prezente pe aproape întreaga perioadă 
sint Cyzic şi Heraclea . 

Este de remarcat şi în acest tezaur lipsa monedelor bătute în mone· 
tării!e occidentale 18 si africane. una din monedele nedeterminate pro
vine cu siguranţă dintr-un atelier oriental 19, poate chiar Constantinopol. 

Şi componenţa acestui tezaur dovedeşte că în secolu l IV e.n., pro
vincia de la Dunărea de Jos, gravita economic şi comercial spre zona 
Propontidei . Căile obişnuite de penetraţie a monedelor din atelierele din 
răsăritul imperiului fiind atit marea cît şi drumul de uscat ce lega noua 
capitală cu ţinutul de la gurile Dunării 20 . 

Monetăria de la Sirmium, care de altfel îşi va închide în curînd 
atelierele 2l şi care se afla într-o altă dioceză îşi îndreaptă producţia offi
cinelor sale spre zona de vest a Balcanilor 22, este prezentă în Dobrogea 
cu foarte puţine exemplare, centrul şi litoralul dobrogean fiind ·prea pu
ţin afectat 23. In acest sens dovada o constituie coeficientul de penetraţie 
redus. 

Valoarea monedelor 24 din acest tezaur se prezintă astfel: din mo
nedele determinate în număr de 16 25 există o monedă AE2, 11 monede 
AE3 si 4 monede AE4, procentajul fiind următorul: 6,25%; 68,75% 
şi 250/0. 

17 Pentru comparaţie, coeficientul de penetraţie in tezaurul de la Tatlageac, 
pentru monedele emise între anii 346 (?), cele mai timpurii fiind de tip FEL TEMP 
REPARP.TIO ~i anii 375 tip GLORIA RO:MANORUM, cu o probabilă rată anuală 
de ter:am1zare ele 2,70 monede faţă de procentul de la Sipote care ar fi de 1,46 
monede, este următorul: Constantinopol = 29 exemplare sau 36,68°/0; Nicomc
dia = 26 sau 32,900/0 , Cyzi<:us = 16 sau 20,25%, Heraclea = 7 sau 8,85°/9 şi Sir
mlum = 1 sau 1,260/0' 

18 O monedă din Arelate a lost descoperită la Isaccea, ef. Gh. Poenaru 
Bordea, op. cit., p. 223, nota 22, precum şi in "tezaurul de la Medgidia, R. Oche
şeanu şi A. Dumitraşcu, Un tezaur de la Theodosiu 1 descoperit la Medgidia, în 
acest volum. 

19 Vezi supra Catalogul mon€'delor, moneda nr. 18 . 

20 Satul Sipote se află în apropierea vechiului el,'um ce lega nordul Dobrogei 
de Marcianopolis şi prin acesta de capitală . 

21 După LRBC la anul 367 ; ef. LRBC, II, p. 77. 
2:! Pentru caracterul dioce7.3n al monetăriilor, începînd cu deceniul al şaselea 

al sec. IV e.n. şi regiunile care erau alimentate de acestea, vezi in special, pentru 
zona Dunării, Gh. Poenaru Borclea, V. Barbu, ContribuUons ii l' Histoire du Bas
Empire Remain ii la lumi.ere des deux trf!sors monetaires des IVe_Ve siecles, 
decouverts ti Celeiu, Dacia, NS, XIV, 1970, p . 270-272, şi notele. 

23 Pentru centrul şi litoralul dobrogean, aşa cum reiese din tezaurul de la 
Sipote şi în cel de la Tatlageac, coeficientul de penetraţie al monedelor emise 
de Sirmium ar fi de 5,260/ 1l şi respectiv 1,26% • 

2r. Deo3.rece pentru această epocă nu este stabilită cu precizie concordanţa 
înh'e numele monedelor şi exemplarele de bronz am folos it clasificarea stabilită 
de LRBC. 

r; Procentajul se referea la cele J6 monede a căror valoare a fost deter
minată, de unde apare şi diferenţa de procentaj de 6,'25°/8 în loc de 5,261)/e. 
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Relaţia dintre valoarea pieselor şi monetăriile prezente în tezaur 
este următoarea: Sirmium cu 1 exemplar AE4, Thessalonic cu 1 exem
plar AE3 şi unul AE4, Heraclea cu cîte o monedă AE2 şi AE4 şi 2 AE3 , 
Constantinopol cu 3 piese AE3, Nicomedia cu 2 exemplare AE3, Cyzic cu 
3 piese AER şi 1 exemplar AE4. Pc epoci de emisiuni se poate înt ocmi 
următoarea situaţie: din anii 351-354 un exemplar AE2 şi patru AE3; 
din anii 355-361, şase monede AE3 şi trei AE4 ; iar din anii 361-363, o 
piesă AE3 şi una Er\4 . 

In componenţa acestui tezaur se află şi o monedă emisă de Iulian 
in monetăria din Cyzic 20. Această monedă nu este inclusă în LHBC:!7, 
deşi tipul respectiv apare in Cohen '8, monede de acest gen sint amintite 
de G. Elmer 29, iar în săpăturile din Agora Athenei s-au găsit cinci exem
plare de acest tip emise la Cyzicus 30. 

Datarea celor două morminte este asigurată de materialul ceramic 
şi numismatic depuse ca ofrandă . Primul mormind poate fi datat pe baza 
monedei constantiniene spre mijlocul secolului IV e.n. Din păcate, lip
seşte materialul ceramic care ar putea confilma datarea. 

Cel de al doilea mormî nt poate fi clatat in al treilea sfert al seco
lului IV e.n., deoarece ultima monedă din depozitul monetar depus ca 
ofrandă se incheie cu o monedă de Iulian Filozoful emisă in anul 363 e.n. 
Catarama de bronz aparţir.c aceluiaşi secol. 

Numărul mic de morminte cercetate, nu ne permit ca încheierile 
noastre, să fie decît provizorii şi parţiale . Numai o cercetare viitoare rre
dem) că va oferi materiale care să lămurească, .şi pentru centrul Dobro
gei şi anun1e în partea de sud a acestei zone, riturile şi ritualuri-le fune
rare în secolul IV e.n . 

Considerăm că ne aflăm în faţa a două morminte de inhumaţie din 
secolul IV e.n., probabil făcînd parte dintr-o necropolă aparţin ind poate 
unui sat aşezat pe drumul ce leagă pe valea riului Misilic, cetatea de la 
Adamolisi cu ·cetăţile din Moesia Secunda. 

Cele două vase precum şi opaiţul prezintă forme ruralizate, pentru 
care nu am găsit analogii perfecte în literatura consultată . Aceste vase 
sînt, probabil, lucrate in ateliere locale de către meşteşugari fără o prea 
mare măiestrie, fapt dovedit Ş ide calitatea argilci pentru care se folo
seşte ca degresant nisipul grosier. 

:?ti Vezi Catalogul monedelor, moneda m'. 16. 

27 R. Ocheşeanu, Monede TaTe şi ineclite din colecţiile Muzeului de arheologie 
Constanţa, moneda nr. 6, in acest volum. 

28 Cohen 2, VIII, nr. 5I. 
:?'J Georg Elmer, Die Kup!ergeZdf'ejorm unter Julianus Philosophus, in NZ, 

XXX, 1937, p. 20. 
30 M. Thomson, The Athenian Agora, 11, Princeton, 1954 ; Cyzicus 1244=5 

monede tip Cohen2, 51. 
3 1 Vezi supra nota 7. 
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In ceea ce priveşte ritualul de înmormîntare, dată fiind poziţia celor 
doi înhumaţi, orientaţi pe direcţia est-vest, cu capul la vest, considerăm 
că cele două morminte aparţin unor creştin. Această situaţie nu este neo
bişnuită pentru Dobrogea 33, cînd 1i aici, ca şi in restul imperiulu i noua 
religie se generalizează . 

TOMBES ROMAINES A SIPOTE, DISTRICT DE CONSTANTZA 

Resume 

Au cours de l"hiver 19i1 furent c!ccollvertcs, sur le territoire du village 
Şîpote, deux tombes d'inhumation. L'invcntaire Îunerai l'e de la prem iere tombe 
contenait dcux monnaics en bronze, posecs Sur les orbites clu mort. Dans la 
seconde tombc l'inventaire renfermait un vase sans anse ct un autre avec anse, 
puis une lampc et une boude cn bronze. Dans le vase â an se, il y avait 19 mon
naies en bl'onzc, dont la derniere c1atait de Julien II. 

En parta!lt des objets en c€t·a.mique et du materie! ntlmismatique, les dClIx 
tombes peuvent etre datees pOUI' le lve s. de n.e, la premiere vers le milieu du 
siecle, la seconde au trosiemc quart du lVe s. de n. e. 

Les tombes appartienneni a des cht'eLiens, etant donne que les squelettes 
sant orientes vers ouest-nord-est, la tete au sud-ouest. 

Table eles figures 

1- Fig.!. Tombes decouvertes a ŞipOie : T. 1 et T. 2. 
2. Planche 1 1, 2 Monnaics conservan1 des traces ele tissu ; monnaie de bronze, 

frappee il Aspcndus (v. PI. r, 3), decouvertc dans la T. l. 
3. Planche II Tuiles du tombeau 2. 
4. Planche II I Inventaire fUner<:l.il'c du tombeau 2. 
5, Planche IV Depât monetaire trouvc dans le vase No 2, T. 2. 

ROMISCHE GRĂBER IN ŞIPOTE, KREIS CONSTANŢA 

Zusammenfassung 

lm \Vint!?!" 197011971 wurdcn jm Dorf $ipote 7.wei Korpcrgrăber entdeckt. 
Zu dem Grabbcstand des crste n Grabes gehorcn 2wei Bl'onzemlinzen, elic auf elcn 
Augenhohlen dcs Toten lagen. fm z\Vciten Grab bestand das Inventar aus einem 
henkellosen Gcfă5, einem HenkelgefăO, einem Ollampchen und ci ner Bronze-

32 Cf.MateriaZe şi cercetări arheologice, VIII, 1962, p. 451-452; P. Diacon u, 
Un cimi tir c 'reştin elin sec. IV e.1t., descoperit la Mangalia, în GlasuL Bisericii. 
XXIII, 7-8, 1964, p. 712- 723; C. Iconomu, Noi morminte paleocreştine la Man
galia. in Pontice. 2, 1969, p . 81-109. 
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schnalle. In dem HenkelgefaB waren 19 Bronzemunzen, deren letzle von Kaiser 
Julianus II. stamrnte. 

Aufgrund des keramischen uncl des Mum:materials k6nnen die zwei Graber 
in clali'i 4. Jh. u.Z. angcsetzt werden, und zwar das erste in clie Mitte und das 
z\\'-eite in das dritte Viertel dieses Jahrhunderts. 

Die Graber sind Christengraber, denn elie Skelette sind \V-NO, mit dem 
Kopt in S\V ausgerichtet. 

Erkliirung der Abbl1dlmgen 

Abb. 1. In Şipote entdeckte GrabeI' : Gl, G2. 
Tatel I I, 2 Miinzen mit Gewebercsten; BmnzemUnze in Aspendus ausgegeben 

(s. Talel r, 3), G 1. 
Tafel II Ziegeln aus G 2. 
Tate! III Bestand des G"abes ::! . 
Tafd IV l\lUnzhort aus GcfaB ::!, G2 . 
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