
OCTAVIAN ILIESCU 

SOLIDUS EMIS DE THEODOSruS 1, GASIT 
IN NORDUL DOBROGEI 

- Contribuţii la n1mtis1natica theodosiană 

Printrc= monedele adunate cu multi ani în urmă din l1Drdul Do
brogei, a inkat într-o colecţie particular:ă 1 si un soLidus emis de in1pă
ratul Theodos ius 1 (19 ian. 379 - 17 ian. 395). în 1961, această piesă a 
fost achizitionată de Cabinetul numismatic al Bibliotecii Academiei 
Republicii 'Socialiste Român ia::!, împreună cu altele, toate avind aceeaşi 
provenienţă :1. La timpul cuvenit, am publicat despre acest solidus theo
dosi3n o notiţă succintă, în cadrul informaţiilor editate periodic de 
Biblioteoa Academiei cu privire la achiziţiile curente ale Cabinetului 
numism"atic ". Cu acel prilej, am observat că exen1plarul nostru nu este 
înregistrat pînă în prezent jn nici unul din Dlarile repertorii de uz cu
rent ZI, ca o emisiune a lui Theodosius 1. Provenienţa dobrogeană a aces
tei monede ne-a îndemnat in ultima vreme să-i acordăm o mai mare 
atenţie. E tocmai ceea ce vom Iace, în rîndurile care urmează. 

Iată mai întîi descrierea, cu toate datele de rigoare G : 

1 Potrivit infOl-maţiilor obţinute de la vechiul deţină tor, aceste monede ar 
fi fost recoltate din împrejurimile Ol'aşului Tulcea, prin anii 1925-1927. 

:2 Inregistrat la nr. 1676 din 17 mai 1961. . 
3 Din aceeaşi achizitie şi cu aceeaşi provenienţă (regiunea oraşului Tulcea): 

un solidus emis la Sirmium de Iulianus II (360-363) şi altul. bătut la Constanti
nopol de către Valens (3G4-378). Despre aceste monede, v. Octavian Iliescu, 1\-10-
ned (>. romane, în Caie t selectiv de informare asupra creşterii colecţiilor Bibliotecii 
Acaelemieî RF.R., 8, iulie-decembrie 1963, p. 330-331, sub nr. 311 respectiv 319 . 

..; Ibidem, p. 332, nr. 321-
5 Nu este descris de Henry Cohen, Description historiqll.e des monnaies jrap

pe02s S011S l'Empire romain communement appelees medailles imperiales, IIe ed., 
VIII, Paris, 1892, şi nici de ' J . W. E. Pearce, The Roman Imperial Coinage. ed. by 
Harold Mattingly, C.H.V. Suthedand and R. A. G. Cal'son, IX, Londra, 1951 (citat 
mai departe RIC, în descrierea monedelor). 

G Abrevieri: Av.: avers; Rv.: l'evers; c.p.c.: cerc periat exterior: A V. : 
aur; (f.) b,c.: (foarte) b ine conservat; t indică poziţia a xei reversului faţă de 
3xa aversului Inv.: inventar A: achiziţii curente ale Cabinetului numismatic 
B : colecţia Băncii Naţionale aRS. România, transferată Academiei R. S. România 
în 1953; O: colecţia ing. Cons!. Orghidan, dăruită Academiei in 1944; RIC: The 
Roman Impenal Coinage, voI. IX (citat·în nota precedentă). 
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Av. DNTHEODO - SIVSPFAVG (Dominus Noster Theodosius 
Pius Felix Augustus). C.p.e. Bustul împăratului, drapat şi cuirasat , spre 
dr., cu diaden1ă de perle. 

Rv. CONCORDI - AAVGGG (Conc01'dia [trium] Augustorum), in 
exergă COMOB (Comitis obryziacus) c.p.e. Constantinopol, cu coif, din 
faţă, privind spre dr., ,?€zînd pe tron, ţinînd în dr. sceptrul. în st. un 
scut oval cu inscripţia pe patru rînduri VOT/XV/MOLT/XX (Votis quin
decennaLibus molti. (sic, pentru multis) vicennalibus); pune piciorul dr. 
pe o proră de corabie. 

A V. Solidus 21 X 22 mm 4,45 g t f.b.c. Inv. nr. A-1676/ 1896. 
Publicat sumar. cu unele erori de transcliere a legendei scutului de pc 
revers (VOT/XV/MVLT/XXXX in loc de VOT/XVIMOLT/XX) ; Octavian 
lliescu , Monede romane, in Caiet selectiv de informare asupra c"eşterii 
colecţiilor BibLiotecii Academiei R.P.R. , 8, iulie-decembrie 1963, p . 332, 
nr. 321; idem, în volumul Cultu1'a bizantină în România, Bucureşti) 
1971, p. 180, nr. 376 (aceleaşi observaţii). 

Tipul de efigie reprezentat pe aversul acestui solidus - bustul 
împăratului, drapat şi cuirasat, cu diademă de perle - a fost creat în 
l5Jnpul lui Constantin cel Mare 7, marcînd o influenţă orientală. şi este 
foarte comun la sfîrşitul sec. al IV -lea. O variantă a efigiei are diadema 
cu rozete, în loc de perle, tip care îşi face apariţia de asemenea sub 
domnia lui Constantin cel Mare s; şi acest tip este frecvent în perioada 
de care ne ocupăm. tn ce priveşte portretul împăratului emitent, s-a 
remarcat nu O dată caracterul său convenţional, ceea ce are ca rezultat 
asemănarea accentuată a efigiilor monetare din această vreme 9. 

Reversul, făcînd aluzie, prin legenda CONCORDIA A VGGG 
([trium] Augustorum), la buna înţelegere dintre trei împăraţi care dom
neau simultan, reprezintă un tip iconografie nou în numismatica ro
mane.: personificarea oraşului Constantinopol, sub trăsăturile unei fe
mei, cu coif, şezînd pe tron, ţinînd în dr. sceptrul, în st. 'Scutul cu in
scripţia mai sus menţionată, şi punînd piciorul dr. pe prora unei corăbii. 
IniţiRl, Constantinopol purta coroană murală şi ţinea în dr. sceptrul, 
in st. un glob; acest tip a fost emis pentru prima oară în monetăria 
oraşului cu acelaşi nume, pentru Gratianus şi Theodosius IlO, după pro-

7 Ci. Jcan Babelon, Le portrait dans Z'antiquite d'apres les monnaies, Paris, 
1942, p. 160; Patrick M. Bruun, The Roman Imperial Coinage, ed. by C. H. Sut
herland and R. A. G. Carson, VII. Londra, 1966, p. 212, Treveri, fo11is din anii 
327-328. nr. 511 ; p. 653, Cyzicus, follis din 329-330, nr. 62. 

8 Patrick M. Bruun, op. cit., p. 212, Treveri, foHis din anii 327-328, nr. 510 ; 
p. 269, Arelate, follis din anul 329, nr. 332; p. 574, Constantinopol, solidus din 
anii 328-329, nr. 36 etc. 

9 Cf. Jean Babelon, op. cit., p. 159-160. 
10 In exergă CONOB, deci indicarea monetărie i din Constantinopol; RIC, 

nr. 43 (a), Gratianus; 43 (b). Theodosius 1. Pentru Valentinianus II, al treilea Îm
păra' (proc1ama"t augustus încă de la 22 noiembrie 375), nu se cunosc pînă astăzi 
solidi din această emisiune. 

In partea a II-a a acestei note, se redă descrierea unor solidi de tipul Con
cordia Augustorum, emişi de Theodosius 1 şi păstraţi in colecţia Cabinetului nu
misma.tic al Academiei. 
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clamarea acestuia din urmă ca împărat, la Sil'mium, în ziua de 19 ian. 
379, Pe reve-rsul emisiunii următoare, Constantinopol poartă coif în locul 
coroanei murale, dar îşi păstrează aceleaşi at ribute: sceptrul şi globul 11. 

La 19 ian, 383, Theodosius I, în dorinţa de a-şi ..asigura continui
tatea dinastică, proclamă augustus pe fiul său, Arcadius; evenin1entul 
va fi consemnat printr-o nouă en1isiune de solidi avînd acest tip, în 
numele noului împărat, dar cu legenda în continuare CONCORDIA 
A VGGG 12, precum şi ele emisiuni cu legenda CONCORDIA A VGGGG, 
purtînd numele fiecăruia din cei patru împăraţi 3l; şi într-un caz, şi în 
celălalt, la sfîrşitul inscripţiei de pe revers apare indicativul atelierului 
monetar emitent: A, officina 1 : B, officina a II-a şi aşa n1Hi departe, 
pînă la 1, officina a X-a, ale monetăriei de la Constantinopol. 

Exact în acest răstimp - şi anume, în tre 19 ian. şi 25 aug. 383 -
tipul de revers, cu legenda CONCORDIA A VGGGG, capătă o modificare 
substanţială: în locul globului, Constantinopol ţine in mîna st. un scut 
oval, purtînd inscripţia VOTlVfMVL/X (Votis quinquennalibus multis 
decennalibus). E vorba de solidi bătuţi în numele lui Theodosius 1 şi 

al 'lui Arcadills " ; acest nou tip poate fi deci considerat ca o creaţie a 
domniei lui Theodosius I, în serviciul propagandei sale dinastice, 

După moartea lui Gratianus - ucis în Gama, la Lugdunum (Lyon), 
în ziua de 25 aug. 383 - rămîn din nou trei împăraţi : Valentinianus II, 
Theodosius 1 şi Arcadius, fapt care atrage revenirea, pe reversul solidilor 
de tipul care ne preocupă, la legenda CONCORDIA A VGGG (în loc de 
A VGGGG). De la această dată şi pînă la 28 aug. 388 15, se emit în con
tinuare solidi de acest tip, în numele lui Theodosius 1, purtînd, pe scutul 

Il R/C, nI'. 44 (a), 45 (a), Gratianus; 44 (b), 45 (b), Valentîanus II; H (e), 
45 (e), (d), Theodosius 1. 

12 RI C, nI'. 45(e). 

I~I Concordia /qualtuor/ ;tllglistorum, FUC, or. 46(a)(bL Gratian\ls; 46(c)(d), 
Valentinianus II; 46(e), Theodo5ius 1 ; 46(f) (g), Arcadius. Ci. 0, Ulrich-Bansa, Note 
di llumismatica teodosiana. Il solidus aUretlS cIal 392 al 395, în Rivista italiana di 
numismatica, voI. X IV, serie quinta - LXVIII, 1966, p. 110-111, care consideră 
aceste monede ca fiind emise după 25 aug, 383, cei patru împăraţi fiind Valenti
nianus II, Theodosius r, Arcadius şi Magnus Maximus; in acest caz, emisiunea lor 
ar inceta în 387, cînd izbucneşte conflictul dintre Maximu5 şi Theodosius (ibid., 
p . 111). Auton.11 lşi bazează părerea pe existenţa unol' solidi de acest tip, cu le
genda CONCORDI - AA VGGGGI. În exergă CONOB. bătuţi în numele . lui Ma
ximus în monetăria ele la Constantinopol, officina a X-a, fapt ce implica o re
cunoaştere a acestuia din urmă de către Theodosius L J.\V.E. Pearcc, Concordia 
solidi struck by Theoclosi1.1s 1 at Constantinople, in Tfle Numismatic Chronicie, 
1939, p. 205 şi urm., ca şi in The Roman Im.periaL Coinage, IX, p. 224, era de pă
rere că Maximus nu ar fi fost recunoscut in această vreme de către Theodosius L 
Oricum ar f.i. emisiunile de sclidi cu legenda CONCORDfA AVGGGG (quattuor 
Augllstontm), incluzînd, cum am văzut, şi piese cu numele lui Gratianus, sint re
prezentate prin exemplare foarte puţin numeroase, ceea ce dovedeşte că nu au 
avut o durată prea lungă, in raport cu cele la care finalul legendei indică trei 
împăraţi (AVGGG). 

Iii RIC, nr. 47(a) (b), Theodosius I; 47(C) (d), Arcadius. 
15 Perioadă stabilită de J, \V. E. Pearce, op. cit., p. 229. 
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ţinut de ConstantinQpol, inscr(pţia VOTV MVLlX [6 şi VOT 'X MVLTXVJ7. 
Emisiuni theodosiane, cu VOT/XV/MVLT/XX, nu sint însă cunoscute pen
tru monetăria din Constantinopol; în schimb, aici se bat în continuare 
'solidi de tipul Constantinopol cu glob. in numele lui Valentin ianus II 
şi allu'i Arcadius 18. 

Am văzut că exenlplar'ul nostru. spre deosebire de cele descrise 
mai sus, poartă în exergă. pe revers, legenda COMOBI!) şi nu CONOB; 
text care indica moneL:'1ria din noua capitală a imperi ului 20, Prin ur
ma re. acest solidus nu a fost emis la Constantinopol; la vren1ea aceea: 
COMOB ·e specific pentru Thessalonica "'. Aici însă, emisiunile de SGlidi 
de tipul CONCORDIA A VGGG nu sînt nici pe departe a t it de nume
T(}ase ş i ele regulate ca la Constantinopol. Astfel, din examinarea mate
rialului numismat ic care a stat la baza redactării repertoriului englez 
frecvent amintit 2:1 in cursul acestei note, se constată că la Thessalonica, 
s-au emis numai două v ar iaYltc de solidi cu reversul care ne interesează, 
ambele numai cu legenda CONCORDIA A VGGG : 

1. Constantinopol. cu coif şi glob, şezînd pe un tron ornamentat cu 
capet e de 12i emisiuni în numele lui Valentinianus II ~;I şi al lui Ar
carn us '\ datînd elin perioada toamna (?) 334-28 aug. 388: reluate în 
perioada 28 aug. 388 - primăvara 393, in numele împăratilor Valenti
nian us II~"\ Theodosius 1 ~6: Arcadius 27 şi Honorius 28 ; 

2 Constantinopol, cu coif şi scut, şezînd pe un tron fără orna-
m ente ; pe scut, inscripţia: 

VOT V MVLT, X - Arcaelius "" ; 
VOT/X/MVLT XV - Theodosius I :lil : Arcadius 31 ; 

VOT/XV/MVLT XX - Valentinianus II'". 
" RIC, nr. 68(a) (b), şi 70(a) (b). 
11 RIC, nI'. 71(a) (b). 
J8 RIC, nr. 67(a) (b), 69(a) (b), VaJentinianus II; 67(c) (d), Areadius. 
J9 COMOB, întregit Comitis obryziactLS, indicaţie că moneda era bătută din 

auru l curat, păstrat in tezaul'ul imperial sub administrarea unui comes auri; 
cf. H . Willers, Noch17lal die Silberbarren mit COMOB, în Numismatisch e Zeitschrift, 
31 (1899), p. 45; [O. ] Seeck, în Paulys Real-Encyclopădie der Klassischen. AUer
tumswissenschaft, 2. Bearb. herausgegeben VQn Georg \Vissowa, IV. Band VII. 
Halbband, Stuttgart, 1900, sub voce comes auri, p. 640; [K.1 Regling, în Paulys 
Real -EnC1Jdopadie .. . , 2. Reihe, III. Band V. Halbband, Stuttga[·t, 1927, sub voce 
solidus, p. 921-922. 

-'o CONOB = COl1stantillopoli /C ltStLs/ obryziacus, [solidus] de aUI" curat. 
{ bătut) la Constantinopol; [K.] Regling, în Fricdrich Frhr. v. Schrottel', Warter 
buch del' Munzkunde, Berlin - Leipzig, 1930, su.b voce CONOB, p. 11 0. 

2 1 J. \V. E. P carcc , op. cit., p. 310. 
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::! :! I b iel. , p. 184-185. 
2'1 mc, nI'. 50(.). 
" RIC, nr. 50(b) (e). 
15 RIC, nr. 64(a). 
'" RIC, nr. 64(b) (e). 
27 RIC, nr. 64(d). 
" RIC, nr. 64(.) (f) (g). 
29 RI C,nr. 51. 
30 RTC, nr. 53. 
3'1 RI C, nr. 52. 
32 RIC. nr. 54. 



Aceste emIsIuni. cu un număr variabil de vota, sînt clasate toate 
în perloada toamna (?) 384-28 aug. 388 33 ; aşa dar, ele sînt contem
pura!le cu emisiunile similare de la Constantinopol purtînd numele lui 
Theodosius I ;J'J si al lui ArC'adius 35. Al· urma ca si emisiunea de solidi 
theodosiani a rr'lOnetăriei de la Thessalonica, avî~d pe scut inscripţia 
VOT/XV/MVLT/XX - emisiune căreia îi aparţine moneda examinată 
în această notă - \Să fie clasată tot în perioada toamna (?) 384-28 aug. 
388: de.~i numărul de vota indicat pe revers nu se potriveşte cu acest 
răstimp din domnia lui Theodosius 1. Dar oare numărul de vota poate 
fi considerat în cazul n ostru ca un criteriu de datare a monedelor care 
poartă o asemenea indicaţie? 

Se ştie că începînd cu Augustus, vota publica erau rugăciunile 
pentru o guvernare fericită si pronlisiunile pe care le făceau cu acest 
prilej împăJr3.ţii romani, de a aduce saorificii zeilor, a organiza festivi
tăţi şi de a distribui daruri. SUpu.5ilor, pentru împlinirea unui număr de 
10 ani de domnie. Se distingeau două categorii : vota suscepta> promi
siunile făcute sau angajamentele luate de împărat la începutul domniei 
sau al fiecărui deceniu, şi vota soluta, implinirea acestor primisiuni şi 
angajamente, după scurgerea fi,ecărui interval de 10 ani 3G. In acest sens, 
m{)nedele cu legenda vota suscepta sau soluta decennalia (prezentînd 
diverse variante), bătute de exemplu de Antoninus Pius, Marcus Aure
Hus, Commodus, Septin1ius Severus sau Caracalla, sînt datate cu mare 
precizie, în raport cu aniversarea urcării pe tron a împăratului emi
ten t .17. 

Mai tîrziu, a devenit obicei ca aceste promisiuni să fie făcute din 
cinci in cinc·i ani (vota quinquennalia); explicaţia este foarte sin1plă : 
domniir.1e se succedau cu repeziciune şi puţini împăraţi ajungeau să-şi 
serbeze a 10-\a laniversare a urcări i pe tron. }\,tIai mUlt chiar, vota îşi 
pierd semnificaţia originară. Se citează astfel cazul unor m onede bă
tute de Tacitus (25 sept. 275 - aprilie 276), cu legenda VOTIS X ET 
X X 38; Probus (etprilie 276 - oc!. 282), cu VOTA SOLVTA X 3;) si Va
lens (28 martie 354 -- 9 aug. 378), cu legenda VOT XX MVLT XXX '", 
deşi este evident că nici unul din împăraţii amintiţi nu a în1plinit nu
mărul de ani de domn ie care să justifice asemenea vota. mult antici-
pate faţă de reali tate. Şi exemplele s-ar putea înmulţi. . 

TI J. W. E. Peal"Ce, 0.0. cit .. p . 184. 
3< IlIC. ni·. 70(a) (b) ; 71(a) (b). 
"' RIC, TIr . 70(c) ; 71(c) (d) . 
3G K. Regling, loc . cit., sub voce vota. p. 727-728; cL J. w. E. Pearce, 

o ]). cit., p. XXXVII-XXXVIII. 
:1; K . Regling, loc. cit., p. 728. 
3S Pel'cy H. \Vebb, The Roman Im}JcTial Coinage, ed. by Harold Mattingly 

and Edward A. Sydenham, V. Pad I, Londra, 1927, p. 337, nI'. 109, as emis la 
Tici;1um. 

:I!) Ielem, The Roman Imperial Coinage ... , V. Part II, Londl'a, 1933, p. 48. 
nI'. 305, semissis bătut la Roma. 

"O J. \V. E. Pearce, op. cit., p. 222, nI'. 42 (bis). si1iqua emisă la Constanti
nopol în perioada 17 noicmbr. 375- 9 aug. 378; ef. Henry Cohen, op. cit., VI, 
Paris, 1286, p. 458- 459, nota 1; VIII, Paris, 1892, p. 135, nota 1. 
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incepind din sec. al IV -lea mai ales, vota quinquennalia devin 
regulă generală, iar în perioada care ne preocupă - ultimul sfert al 
acestui veac -, anticiparea e foarte frecventă . Aşa se explică de ce 
Arcadius, proclamat augustus la 19 ian. 333, emi te la Thessalonica, in 
tr-un interval de numai patru ani, solidi cu VOT V MVLT X şi VOT 
X MVLT XV -a, iar Valentinianus II, augustus de la 22 noien1br. 37.)~ 
bate, tot acolo şi în acelaşi răstimp, solidi cu VOT XV MVLT XX ". 
deşi implinirea a 15 ani de domnie u rma să fi e celebrată abia la 22 
noiembr. 390. 

în ce priveşte solidii lui Theodosius I cu acelaşi t ip şi provenind 
din aceeaşi TI1onetărie, remarcăm că emisiunea care poartă pe scut in
scripţia VOT X MVLT XX poate intra în această perioadă : cu o uşoară 
anticipaţie, cei zece ani de domnie împlinindu-se la 19 ian . 339. Nu 
acelaşi este însă cazul cu exemplarul descris mai sus, care are indicaţia 
VOT XV MVLT XX ; înt,r-adevăr, cei cincisprezece ani de domnie aveau 
să SE' împlinească abia la 19 ran. 394, cu numai un an înaintea morţii 
lui Theodosius 1. 

in măsura în care clasificarea crono1ogică a solidilor cu reversul 
CONCORDIA AVGGG şi VOT V - VOT XV, propusă de J.W.E. Pearce, 
rămîne mai departe bine stabilită, emisiunea ltii Theodosius I cu VOT 
XV MVLT XX poate reprezenta fie o piesă hibridă, fie un omagiu adus 
emitentului, aşezat astfel în acelaşi rang cu colegul său mult n1ai tînăr, 
Valentinianus II, Greseala ortografică din legendă: MOLT în loc de MVLT, 
nescmnalată la solidii b<ituţi de acesta din urn1ă, ne îndeamnă să optăn, 
pentru a doua explicaţie. Ca şi în cazul monedelor mărunte de bronz, 
bătute în numele lui Theodosius 1 de diverse monetării. atit din vestul. 
dt şi din estul imperiului, şi purtînd legenda VOT XV MVLT XX tj:\ anl 
avea de a face şi aici cu o emisiune de propagandă, în serviciul lui 
Theodosius I şi al familiei sale, într-o vren1e în care intenţiile împăra
tului de a întemeja o dinastie încep să devină evidente. 

Prezenţa în regiu nea oraşului Tulcea a unui solidus emis de The
odosius 1 nu este surprizătoare, chiar dacă piesa în cauză poate fi con
siderată, cel puţin deocamdată, ca un unicat In numismatica ron1ană. 
Am arătat la începutul acestei note că din aceeaşi regiune, provin şi 
alţi solidi, bătuţi de Iulianus II la Sirmium şi de Valens la Constanti
nopollilt. Tot din Dobrogea este şi un tezaur de siliquae de argint, da
tind din aceeaşi perioadă - ul timul pătrar al sec. al IV-lea - şi des
pre cafe am dori să cunoasten1 mai multe amănunte liS. Mai numeroase 
sînt însă descoperirile de ~onede de bronz lou ; acestea, începînd cu Li
cinius şi Constantin cel Mare şi ll1ergind pînă la Leon I, reprezintă un 

·U RIC, nr. 51 şi 5"2 . 
1, 2 Fac, nr. 54. 
t,J Aes III şi IV, emisiuni ale monetăriilor din Aquileia, Roma, Siscia, 

Constantinopol, Cyzicus; J. \\1 . E. Pearce, op. cit., p. 102, 128, 152, 228, 244. 
!'Ii V. supra, nota 3. 
1i5 Semnalat de Leo Ruzicka, Silîquenfund in der Dobrogea, în Berliner 

Miinzbldtter, 1923. 
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element de continuitate romană tirzie, pe plan econon1ic. pînă la apa
riţia la Dunărea de Jos a monedei bizantine, bătute de impăratul Anas
tasius I. In cadrul colectiei de jzvoare ale istoriei ţării noastre, in
ventarul descoperirilor monetare datind din secolele III-XIV. preconi
zat a se rE'aliza în curind, va aduce fără îndoială date mult lnai bogate, 
contrihuind la întregirea cunoştinţ:elor noastre despre viaţa economică 

a spaţiului carpaio-dunărean, într-o perioad5 de mai bine de un ll1i

leniu. 

* • * 

In partea a II-a a acestor înselnnări, vom reda descrierea tuturor 
solidilor emişi de Theodosius r, de tipul Concordia Augustorum. păstraţi 
astăzi in colecţia Cabinetului numismatic al Academiei; această des
criere a fost astfel sistematizată. încît să se poată urmări cu uşurinţă 
evoluţia tipului monE"tar căruia îi aparţine şi exemplarul-unicat, obiect 
al prezen tului studiu !'7. 

Emisiuni ale monctăriei din Constantinopol. 

Tipul I. Constantinopol tinind un glob. 

1\. Constantinopol cu cO ['oană murală 

l. Av. DNTHEODO - SIVSPFAVG c.p .e. Bustul său drapat şi 
cuirasat spre dr., cu diademă de perle. 
Rv. CONCOR - DIAA \lGGG, in exergă CONOB c.p .e. Con
stantinopol, cu coroană murală, din faţă, privind spre dr .. şe
zÎnd pe un tron cu spăta[' înalt, ţinînd în dr. sceptru l, în st. 
un glob şi punînd piciorul dr. pe o pl"Oră de corabie. 
A V. Solidus 21 mm 4,43 g t f.b.c Inv. nr. 01284 (FI. Il. 1). 
Cf. RIC, n1'. 43 (b). Emisiune din perioada 19 ian. 379-25 aug. 
383 ; mai exact, după noiembrie 380 '"o 

o Av. DNTHEODO - SIVSPFAVG e.p.e. Ca mai sus, dar efi
gia împăratului. mai mică. 
Rv. CONCOR - DIAA VGGG, în exergă CONOB c.p.e. Ca mai 
sus. 

f,(j O parte din aceste descoperiri au fost înregistrate reccnt dc aulorul 
-acestor rînduri în volumu l Cu1.tw·a bizantină în România (v. mai sus, la p. 526), 
p. 177- 180. 

',7 V. mai sus, in nota 6, explicarea abrevierilor folosite in clescdcl'ca 010-
nedelo!'. 

'.8 După pl'oclamarea sa ca împărat, la Sirmium, în ziua de 19 ian. 370, 
Theodosius 1 şi-a stabilit mai intîi cartierul general la Thessalonica; abia în 
noiembrie 380, părăseşte acest oraş, pentru reşedinţa imperială de la Constan
tinopol; Ji.:mest Siein, Histoil'e du Bas-Empi.l·e ec!jt. franc;aise par J ean-Hemy 
Palanque, 1. Texte, Bl'llgCS, 1859, p. 191, 193; J. \V. E. Pcal'ce, O]). cit., p . XLII. 
E foarte Pl'Ob3bil ca emisiune-a solidilor de acest tip să fi început după stabilirea 
lui Thcorlosius 1 in capitala răsădteană a imperiului. 
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A V. SolidllS 21 mm 4,46 g l' f.b.c. Inv. nr. 0-285 (PI. II, 2). 
R IC, nr. 43 (b) , dar acolo variantă a tronului de pe rv. (exem
plar din colecţia Muzeului Britanic, Londra, reprodus în re
pertoriul citat la pl. XI, 7) . Aceeaşi datare. 

B. Constantinopol cu coif. 

3. Av. DNTHEODO ~ SIVSPFA VG c.p.e. Bustul său drapat şi 
cuirasat spre dr., cu diademă de rozete. 
Rv. CONCOR ~ DIAA VGGG, în exergă CONOB c.p.e. Con
stantinopol, cu coif, din faţă, privind 'spre dr., şezînd pe un 
tron cu spătarul scund şi ornamentat cu capete de lei, ţinînd în 
dr. sceptrul, în st. un glob Şl punînd piciorul dr. pe o proră 
de corabie. 
A V. Solidus 20 mm 4,33 g '\ f.b.'c. In\'. nr . 0-278 (PI. II, 4). 
3). RIC, nr. 44 (c) (exemplar din colecţia Muzeului Britanic, 
reprodus la pl. XI, 8). Aceeaşi datare. 

4. Aceeaşi en1isiune, cu diferenţe de detalii stilistice . 
AV. Solidus 20 mm 4,33 g\d.b.c. Inv. nr. 0-278 (PI. II, 4). 
Aceeasi trimitere şi aceeaşi datare. 

5. Av. DNTHEODO ~ SIVPFAVG c.p.e. Bus.lul său drapat şi 

cuirasat spre cir., cu diademă de rozete. 
Rv. CON COR ~ DIAAVGGGA, în exer'gă CONOB c.p.e. Con
stantinopol ca mai sus. 
Solidus 20X21 mm 4,50 gt Lb.c. Inv. nr. B-198 (PI. II, 5), 

RIC. TIr . 45 (d) (exemplar din colecţia Muzeului Britanic). 
Aceeaşi datare. 

Tipul II. Constantinopol ţinînd un scut avînd înscris un nun1ăr 
variabil de VOTA. 

A. Tronul ornamentat cu capete de lei. 

G. Av. DNTHEODO ~ SIVSPFAVG c.p.e. Bustul său drapat şi 

cuirasat spre dt'.) cu diademă de rozete. 
Rv. CONCORDI ~ AA VGGGG r, în exergă CONOB c.p.e. 
Cons tantinopol, cu coif) dln faţă~ privind spre dr., şezînd pe 
un tron cu spătarul scund şi ornan1entat cu capete de lei, ţi

nind in dr. sceptrul, in st. un scu t oval pe care stă scris VOT! 
V/MVL/X; pune piciorul dr. pe o proră de corabie . 
A V. Solidus 20 mm 4,46 g '\ perforat. Inv . nr. 0-282 (PI. II, 
6) . RIC, nr. 47 (b) (exemplar din colecţia Walla). Em.isiune din 
perioada 1 9 ian . ~ 25 aug. 383. 

7. Av. DNTHEODO ~ SIVSPFAVG c.p.e. Ca mai sus. 
Rv. CONCORDI ~ AA VGGGB, în exergă CONOB c.p .e. Ca 
mai sus .A V. Soli dus 20 mm 4,42 g l' uzat, cu verigă de atir
nat. Inv. nr. A-I '133 '2262 (Pl . II, 7). RIC, nr. 68 (b) (exeJn-



plaI' din colecţia Muzeului de istoria artei, Viena). Emisiune 
din perioada 25 aug. 383 - 19 ian. 384. 

B. Tronul fără ornamente. 

8. Av. DNTHEODO - SIVSPFAVG c.p .e . Bustul său drapat ş i 

CUlraS9.t spre dr., cu diadernă de perle. 
Rv. CONCORDI - AAVGGG r, in exergă CONOB c.p .e . 
Cons tantinopol, cu coif, din faţă, privind spre dr., şezînd pe 
un tron scund; fără ornamente, ţinînd în dr. sceptrul, în st. 
un scut ov"l pe ca're e scris VOT/V /MVLlX ; pune piciorul dr. 
pe o proră de corabie. 
A V. SolidLlS 21 mm 4,49,,( f.e.c. Inv. nr. 0-283 (PI. II, 3) . 
RIC, nr. 70 (a) exemplar din colecţia Muzeului Britan ic). Emi
siune di n perioada 25 aug. 383 - 19 ian. 384. 

9. Av. DNTHEODCl - STVSPFAVG c.p .e. Bustul său drapat şi 
cuirasat spr2 dr., cu diademă de rozete. 
Rv. CONCORDI - AA VGGGB, in exergă CONOB c.p.e. Ca 
mai sus. A V. Soli dus 21 mm 4,50 g" f.b.c. Inv. nr. B-199 
(PI. II, 9) . RlC, nr. 70 (b) (exemplar din co~ecţia Muzeului 
Britanic) . Aceeaşi datare. 

10. Av. DNTHEODO - SIVSPFA VG c.p.e. Ca mai sus. 
Rv. CONCORDI - AA VGGG c., în exergă CONOB c.p .e. Ca mai 
sus. A V. Solidus 21 mm 4,34 g 7' b .c. Inv. nr. 0 - 281 (PI. II, 
10). RIC, nr. 70 (b) (exemplar din Colecţia de Stat, Munchen). 
Aceeaşi datare. 

11. Av. DNTHEODO - SIVSPFA VG c.p .e . Bustul său drapat şi 
cuirasat spre dr ., cu diademă de perle. 
Rv. CONCORDI - AA VGGGA, in exergă CONOB c.p.e. Con
stantinopol ca mai sus, dar pe scut inscripţia VOT/X/MVLT/ 
XV. A V. Solidus 21 mm 4,50 g .j. Lb.c. Inv. nr. 0-279 (PI. 
II, 11) . RIC, nr. 71 (a) (exemplar din colecţia Ermitajului de 
Stat, Leningrad, reprodus la pl. X I, 12) . Emisiune din perioada 
19 ian. 384- 28 aug . 338. 

Planşa 1 
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Planşa II 



12. Av. DNTHEODO - SIVSPFAVG c.p.e. Ca mai sus. 
Rv. CONCORDI - AAVGGG0, în exergă CONOB c.p.e. Oa 
mai sus. A V. Solidus 21 mm 4,32 g.,{ f.b.c. Inv. nr. 0-280 

Planşa III 

(Pl. II, 12). RIC, nr. 71 (a) (exemplar din colecţia Bibliotecii 
Naţionale, Paris). Aceeaşi datare. 

Emisiuni ale monetăriei din Thessalonica. 

13. Monedă descl'isă în partea I-a a acestei note (Pl. I, mărime 
2X 1 ; pl. III, 13, mărime 1 XI). 

SOLIDUS EMIS PAR THllODOSE l ec, TROUvll DANS LE NORD 
DE LA DOBROUDJA 

ConLributions a la numismatique theodosiennc 

En 1961, le Cabinet numismatiquc de l'Academie de la Republique Socialiste 
de Roumanie a acquis, parmi d'autres pieces provenant d'une collection privee, 
un sou d'ol' frappe par Theorlose Ier qui aurait ete trouve, selon les informations 
fourn ies par l'ancien detentcur, vers ]925-1927, dans la region environnante de 
la viIle de Tulcea. Compte tenu de ces circonstances et du fait que la piece en 
guestion n'a pas ele enregistree par les grands repertoires des monnaies ro
maines imperiales, l'auteur a estime utile lui consacrer un cammentaire plus 
ample, qtli fait l'objet de cette note. 

Le solidus dant il s'agit ici mantl'e au droit le buste de l'empereur TI.eo
dase Ier, diademe (le diademe aux perles), drape et cuirasse. tourne il. droite 
Au revers, an peut vair Constantinople casquee, assise sur un trone, de face, 
regardant il. droite, posant le pied droit sur une proue de vaisseau et tenant le 
sceptre et un bouclier sur lequel on lit: VOT/XV/MOLT! (sic) XX; â l'entour, 
la legende CONCORDI - AAVGGG; â l'exergu€, COMOB. OI'; 21 X 22 mm 
4,45 g t , tres bien conserve (PI. 1 et III, n° 13). 

D'apres !'inscription qui figure el l'exergue, cette piece a ete frappee â 
Thessalonique. Le revel's, au type CONCORDIA AVGGG, av€c VOT!XV/MVLT/XX, 
n'est pas connu dans la numismatique theodosienne. Apres avoir examine l'eva
lutien de ce type menetaire ci Constantinople et il. Thessalonique, l'auteur conclut 
que le solidus presente dans ces lignes a ete frappe a Thessalonique pendant 
la periode: automne (?) 384-28 aout 388; il represente une emission flatteuse 
au service de la propagande de Theodose Ier, en le mettant sur le meme pied 
que sen collegue beaucoup plus jeune. Valentinien II, dant an connait un sau 
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d'or pal'eil, f r appe egalement El Thessalonique, il. la meme legen de du revers 
(RIC, n o 54). 

A la fin de cette note, l'auteur donne la description de tous les sous d'Ol~ 
emis par Theodose Ier, au type Concordia Augustorum, q ui son t conserves dans 
la collection du Cabinet numismatique susmentionne. 

Explication des planches 

Pl. I. - Sou d'or f rappe par Theodose Ier a T hessalonique (grandeur 2 X 1)_ 
PI. II. Sous d'or frappes par Theodose Ier ii ConstanUnople. 
PI. IlI. - Sou d'or f rappe par Theodose Ier â Thessalonique. 

EIN SOLIDUS VON THEODOSIUS 1. IM NORDEN DER DOBRUDSCHA 
BEITRĂGE ZUR THEODOSIANISCHEN MUNZPRĂGUNG 

Zusammenfassung 

Im Jahrc 1961 hat das Miinzkabinett .cler Rumanischen Akademie zusammen 
mit ancleren M'Unzen einen Goldsolidus van Theadosius 1. aus einer Privatsamm
lung k5.uflich erworben. Den Informationen des frUheren Besit7.ers gemat3 ist el" 
Etwa 1925-1927 in der Umgebung der Stadt Tulcea gefundcn worden. Angesichts 
dieser Daten und in Anbetracht der Tatsache, daO das bctreffende Exemplar in 
dcn g l"oOen Katalogen der romischen Mtinzen der Kaiscrzeit nicht gefi'.lh r t ist, 
erachtet es der Verfasser als zweckmafiig ihm einen eingehenderen Kommentar 
zu widmen, cler den Gegenstand vorliegende n Aufsatzes bildet. 

Es h andelt sich um einen Solidus. Vs.: Buste mit Perlendiadem, Faltenum
wurf und Panzerhemd des Theodosius L mit Seitenwendung nach r . Rs.· K on
stantinopolis mit Helm. au! dem Thron, Ve :deransicht. Seitenwendung nach r .. 
Zepter. Schild mit Jnschrift VOT/XV!MOLT! (sic) XX: Umschrift CONCORDI -
AAVGGG, als MtiOl:buchstaben COMOB. Gold 21 X 22 mm 4,45 g t sehr gut 
e rhalten (Ta!. 1 u. III NI'. 13). 

Nach der lnschrift zu urteilen \vurde diese Mi·ln1.c in Thessalonica geprăgt. 
Die Rs. vom Typus CONCORDIA AVGGG, mit VOTIXV/MVLT/XX ist in der 
Pragung des Theodosius 1. nnbekannt. Nach dem der Verfasser die Entwicklung 
dieses Munztyps in K onstantinapel und Thessalanica untcrsucht, foIgert er, dal1 
die in vorligendem Bcitr,ag dargestell te Miinze in Thessalonica gepragt wurde. 
in der Zeit vom Herbst (?) 384 bis zum 28 August 388: sic ste llt eine zur Pro
paganda im Dienste des Kaisers herausgegebene Munzausgabe dar, die ihn au! 
clie selbe Stufe wie seinen viei jiingeren Mitregenten Valentinianus II. stellt. van 
dem cin Solidus bekannt ist, der in Thessalon ica gepragt \vurde und dicsclbe In
schrift ha! (RI C, Nr. 54). 

Abschliel1end fuhrt der Verfasser alle van Theodosius 1. geprăgten Gold~ 
solidi vom Typus Concordia Augustorum aus dem obenenvăhnten Miinzkabinett mit 
ihrer I3eschreibung an. 

Talel 
'rafel 
Talel 
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Erkliirung der Abbilclungen 

1 - Goldsolidus von Theodosius I, in Thessalonica geprag t 
11 - Goldsolidi van Theodosius I. in Konstantinopel geprăgt. 

III - Goldsolidus von Theodosius 1, in Thessalonica gcpl'ăgt. 

(2 XI). 


