CONSIDERATII
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LEGĂTURILOR VOIEVODATULUI ARDELEAN
CU IMPERIUL BIZANTIN (MIJLOCUL SEC. XÎNCEPUTUL SEC. XI)
VASILE MĂRCULEŢ

Etapa formaţiunilor politice rămâne un moment decisiv în procesul de
constituire a statelor medievale româneşti. Din păcate, tăcerea surselor face însă ca
evoluţia acestora să fie puţin cunoscută. Cu atât mai obscure rămân relaţiile lor cu
puterile vremii din centrul şi sud-estul continentului: Ungaria, Ţaratul Bulgar sau
Imperiul Bizantin.
Legăturile formaţiunii politice din centrul Transilvaniei cu Imperiul
Bizantin, asupra cărora intenţionăm să ne oprim în studiul de faţă, nu fac excepţie
de la situaţia prezentată. Care este momentul lor de început? În ce context politic
internaţional s-au consumat ele? Cum au evoluat acestea? Care au fost domeniile în
care s-au manifestat? Care a fost nivelul atins? etc., constituie doar câteva dintre
problemele cărora vom încerca să le aflăm răspunsuri în continuare.
La mijlocul secolului al X-lea (c. 948-953 sau 956), într-o conjunctură
externă favorabilă, marcată de revirimentul politic şi militar al Imperiului Bizantin
sub dinastia Macedoneană, formaţiunea politică intracarpatică stabilea relaţii
politice şi religioase cu Bizanţul 1 • Ceea ce ne vedem însă obligaţi să precizăm, încă
de la început, este faptul că toate informaţiile referitoare la acest subiect provin
exclusiv din surse bizantine din secolele XI-XII, deci puţin tardive consumării
momentului în discuţie, ceea ce însă nu minimalizează importanţa lor.
Mai mulţi cronicari bizantini din secolele XI-XII - Ioan Skylitzes, Georgios
Kedrenos şi Ioan Zonaras - relatează în lucrările lor că, în jurul anului 950, un
„principe al ungurilor", respectiv un voievod sau duce, pe numele său Gylas
(Gyula, Geula, Jula, Iulius), numit şi Gylas cel Bătrân (major), s-a deplasat la
Constantinopol unde a îmbrăţişat creştinismul de rit oriental. „ La scurtă vreme
după Bolosudes ( sau Bulcsu, n.n.) - consemnează Ioan Skylitzes şi, după el,
1

Pentru discuţiile asupra unor aspecte ale acestui subiect, vezi: V. Mărculeţ, Byzantium and the Politica!
Entities in Transylvania and the Banat (the f(f'-1 th Centuries), în Transylvanian Review, X, 2001,'3, p.
39-42 (în continuare: Byzantium and the Politica! Entities; în Idem, Relaţiile Imperiului Bizantin şi ale
republicilor maritime italiene cu Ţările Române până în secolul al XV-iea, Sibiu, 2002, p. 40-41 (în
continuare: Relaţiile).
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Georgios Kedrenos - veni şi Gylas care de asemenea era principe al turcilor
(ungurilor, n.n.), în cetatea împărătească, unde a fost botezat şi Împărtăşit de
aceleaşi binefaceri şi onoruri. Dar el luă cu sine şi un călugăr cu numele
Hierotheos, vestit pentru evlavia sa, şi pe care Theophylaktos (patriarhul ecumenic,
n.n.) îl hirotonise episcop al Ungariei (tm()l(onov TovpKim;;). Ajuns acolo acesta
întoarse pe mulţi de la credinţa rătăcită a barbarilor, la creştinism. Gylas a rămas
apoi statornic în credinţa aceasta şi el însuşi nu a năvălit niciodată în Împărăţia
romei/or (Imperiul Bizantin, n.n.) "2 • La rândul său, Ioan Zonaras afinnă: „ Turcii
(ungurii, n.n.) obişnuiţi fiind altădată să facă incursiuni în teritoriile romei/or
(bizantinilor, n.n.), până la o vreme au rămas liniştiţi, deoarece ducele lor
Bolosudes şi principele unei părţi, Gylas, au venit la împărat (Constantin VII, n.n.)
şi amândoi s-au botezat şi au învăţat tainele credinţei noastre. Şi au primit rangul
de patriciu şi încărcaţi de daruri se întoarseră la scaunele lor ducând şi un
arhiereu prin care mulţi au ajuns la cunoaşterea lui Dumnezeu. Jar Gylas a rămas
statornic în credinţă şi a păstrat pacea "3 •
Istoria fonnaţiunii politice condusă de Gylas ridică o serie de probleme
legate de originea etnică a conducătorului său, de aria geografică ocupată de
aceasta, de raporturile politice şi religioase cu Imperiul Bizantin. lnfonnaţiile
contradictorii oferite de izvoare au făcut ca aceste probleme să nu poată primi încă
răspunsuri certe şi, alături de altele care nu fac subiectul acestei lucrări, să rămână
în continuare deschise în istoriografie.
În ceea ce priveşte originea lui Gylas, una dintre ipoteze, spre care conduce
indirect lucrarea contemporană De administrando imperio, a împăratului bizantin
Constantin VII Porphyrogenetos (945-959), este aceea că el ar fi fost peceneg la
origine, numele său fiind acelaşi cu cel al unui trib aparţinând acestei populaţii
turcice, tribul peceneg Gyla (I'vA.a), condus, confonn aceleiaşi surse, de o căpetenie
numită Curcutai 4 . Ce anume a detenninat această constatare nu ştim. Considerăm
însă că, foarte probabil, pătrunderea şi răspândirea pecenegilor în ţinuturile norddunărene, inclusiv în zonele intracarpatice în secolul al X-lea, să fi stat la originea
acestei opinii.
O a doua ipoteză, sugerată de mai multe izvoare narative, îndrumă spre
originea maghiară a lui Gylas. Aceeaşi lucrare a împăratului cărturar susţine că
numele de Gylas este în realitate acela al unei demnităţi maghiare, întâlnită şi la
alte popoare turcice, situată ierarhic imediat după conducătorul suprem 5. Opinii

2

Georgius Cedrenos, loannis Scylitzae, Opera li (ed. I. Bekker), Bonn, 1839, p. 328.
loannis Zonarae, Epitomae historiarum libri X/li-XV/li (ed. Th. Buttner-Wobst), Bonn, 1897, XVI, p. 21.
4
Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio (ed. G. Moravcsik), Budapesta, 1949, p. 37, 1533 (în cont. Constantine Porphyrogenitus). Vezi şi ediţia în limba română: Constantin Porfirogenetul,
Carte de învăţătură către fiul său Romanos (ed. V. Grecu), Bucureşti, 1958, p. 37.
5
Ibidem, p. 40, 45-54: „ Potrivit succesiunii, ca prim conducător al lor îl au pe domnitorul din seminţia lui
Arpad şi pe alţi doi, pe Gylas şi pe Charhas; aceştia au grad de judecători [..]. Să se ştie că gylas şi
charhas nu sunt r.ume proprii ci demnităţi".
3
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identice formulează în lucrările lor cronicarul arab lbn Rusta şi scriitorul persan
Gardizi 6 . În acest caz, ca şi în multe altele, denumirea instituţiei s-a transmis, ca
nume propriu, deţinătorului său. Originea maghiară a lui Gylas este susţinută, după
cum se poate constata, şi de cronicarii bizantini Ioan Skylitzes, Georgios Kedrenos
şi Ioan Zonaras, precum şi de cronicile maghiare din rândul cărora le reţinem pe
cea a cronicarului anonim al regelui Bela, Anonymus notarius, pe cea a lui Simon
de Keza, sau lucrarea hagiografică Vita Sancti Gerardi7. Raportată la informaţiile
pe care le deţinem, ipoteza privind originea maghiară a lui Gylas capătă tot mai
multă consistenţă.

Odată cu creştinarea în rit oriental a conducătorului formaţiunii
intracarpatice, între aceasta şi Imperiul Bizantin s-au stabilit şi relaţii politice, axate
îndeosebi pe legăturile personale dintre împăratul Constantin VII şi Gylas. Titlul de
patriciu conferit conducătorului nord-dunărean cu prilejul călătoriei sale la
Constantinopol a însemnat, implicit, includerea sa şi a formaţiunii sale politice în
sistemul relaţiilor suzerano-vasalice promovate de Imperiul Bizantin. Înaltul titlu
primit, ce era acordat la Bizanţ numai persoanelor ilustre din imperiu sau unor
conducători străini 8 , care îl situa pe Gylas între cei mai de seamă vasali ai
basileului, evidenţiază clar atât importanţa pe care pe care autorităţile bizantine o
acordau raporturilor cu formaţiunea politică intracarpatică, cât şi intenţia
nedisimulată a acestora de a controla şi influenţa, prin orice mijloace, teritoriile
respective. De altfel, acţiunea de atragere a lui Gylas şi a formaţiunii sale politice în
sfera de influenţă a Bizanţului se număra între metodele consecvent promovate de
diplomaţia bizantină, menite să determine „gruparea În jurul monarhiei a unui
cortegiu de vasali "9 , respectiv a unor organizări politico-statale, mai mari sau mai
mici, cărora „să le impună voinţa împăratului'', pe care „să le întrebuinţeze în
folosul imperiului" 10 , şi care odată atrase în orbita politică a Constantinopolului,
urmau să constituie, atât instrumentele promovării politicii şi influenţei imperiului,
cât şi prima linie de apărare a hotarelor acestuia' 1•

6

Cf Gy. Moravcsik, Bytantinoturcica, voi. II, Berlin, 1958, p. 115, 155; Cf Idem, Byzantium and the
Magyars, Budapesta, 1970, p. 54-57, 108.
7
Anonymus notarius, Gesta Hungarorum - Faptele ungurilor (ed. G. Popa-Lisseanu), Bucureşti, 2001,
XX, XXVII (în continuare: Anonymus); Simonis de Keza, Chronicon Hungaricum - Cronica ungurilor,
II, I, 7, în G. Popa-Lisseanu, Fontes Historiae Daco-Romanorum, voi. IV, Bucureşti, 1935, p. 39, 88 (în
continuare: Simon de Keza); Legenda major. Vita Sancti Gerardi, Moresanae ecclesiae episcopi f 1046
(Viaţa Sfântului Gerard de Cenad), 1O, în I.O. Suciu, R. Constantinescu, Documente privitoare la istoria
Banatului, Timişoara, 1980, p. 29-30, 46 (în continuare: Vita Sancti Gerardi).
8
Pentru discuţia asupra acestei probleme, vezi: Ch. Diehl, Marile probleme ale istoriei bizantine, în Idem,
Figuri bi=antine, voi. Bucureşti, 1969, p. 118-136 (în continuare: Marile probleme).
9
Idem, Istoria Imperiului Bizanti11, Edit. Scorilo. Craiova, 1999, p. 95.
10
Idem, Marile probleme, p. 118.
11
Pentru principiile, metodele şi modul de acţiune ale diplomaţiei bizantine, vezi: Ch. Diehl, Marile
probleme, p. 119-121; D. Obolensky, The Principles and Methods of Byzantine Diplomacy, în ACIEB
XII, voi. I, Belgrad, 1963, p. 45-61.
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A fost actul politic al lui Gylas de apropiere de Bizanţ un act singular, unic
în istoria formaţiunilor politice nord-dunărene dinaintea constituirii statelor
medievale? Sursele de care dispunem ne conduc spre constatarea că nu. În primul
rând, notarul anonim al regelui Bela (Anonymus notarius), în a sa Gesta
Hungarorum, ne informează că la cumpăna secolelor IX-X ducele bihorean
Menumorut recunoştea suzeranitatea împăratului de la Constantinopol 12 , iar ducele
Salanus, contemporanul său, conducătorul unei organizări politice situate între Tisa
şi Dunărea mijlocie pannonică, avea acelaşi statut politico-juridic, în baza căruia
întreţinea şi el strânse relaţii politice şi militare cu Imperiul Bizantin 13 •
În concluzie, pe baza informaţiilor fumizate de sursa prezentată, suntem în
măsură să afirmăm, relaţiile politice stabilite la mijlocul secolului al X-lea între
formaţiunea politică intracarpatică condusă de Gylas şi Imperiul Bizantin nu
reprezintă un început, ci ele se înscriu în continuitatea firească, deja tradiţională, a
raporturilor inaugurate încă din secolul al IX-iea între organizările politice,
constituite şi dezvoltate în regiunile delimitate de Dunărea mijlocie pannonică şi
Carpaţi, şi imperiul basileilor.
Ce anume la determinat pe Gylas să opteze pentru orientarea spre Bizanţ?
După părerea noastră, mai multe răspunsuri ar fi posibile. Unul dintre acestea, şi
credem noi cel mai important, ar trebui legat de obiectivele sale politice externe,
anume obţinerea unui statut politico-juridic internaţional care să confirme existenţa
autonomă, dacă nu chiar independentă, a formaţiunii politice intracarpatice şi,
implicit să îi asigure acesteia un protector puternic. Din acest punct de vedere
obţinerea recunoaşterii bizantine şi intrarea sub protecţia imperiului, înscris pe un
curs ascendent din punct de vedere politico-militar, dar care nu viza extinderea
stăpânirii sale directe la nord de Dunăre, se arăta a fi cea mai bună soluţie. Pe de
altă parte, nu trebuie uitat faptul că credinţa majorităţii populaţiei voievodatului era
de rit răsăritean şi că aceasta păstra încă vie conştiinţa vechilor legături cu
Constantinopolul, centrul ortodoxismului. Ca urmare, Gylas nu a făcut decât să se
identifice cu interesele şi aspiraţiile politice şi religioase al populaţiei locale, aflate
sub conducerea sa, care păstra încă nealterată „ conştiinţa că ea reprezenta altceva,
altă lume şi altă ordine, că este depozitara unor tradiţii de civilizaţie aşezată, care
prin multiple fire o lega încă de imperiu 14 • Prin orientarea spre Bizanţ, dinastul
ardelean nu a făcut decât să caute soluţia satisfacerii acestor interese şi aspiraţii.

Ibidem, XX, XXVIII. Pentru discuţiile asupra acestei probleme, vezi: S. Columbeanu, op. cit., p. 47-49;
L. Borcea, I. Ţepelea, Menumornt, Bucureşti, 1988, p. 63-87; I.A. Pop, op. cit., p. 96-111; V. Mărculeţ,
Asupra relaţiilor ducelui Menumorut cu Imperiul Bizantin. Consideraţii pe marginea unor informaţii din
Anonymus, în Transilvania, 3, 2002, p. 75-78 (în continuare: Relaţiile ducelui Menumontt cu Imperiul
Bizantin).
n Ibidem, XIV, XXX, XXXVIII-XLI.
14
Şt. Ştefănescu, Tradiţia daco-romană şi formarea statelor româneşti de-sine-stătătoare, în Constituirea
statelor feudale româneşti, Bucureşti, 1980. p. l O.
12
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Cel de-al doilea domeniu în care s-au manifestat cu putere legăturile
fonnaţiunii politice intracarpatice cu Imperiul Bizantin, la mijlocul secolului al Xlea, a fost cel religios. Acest lucru nu trebuie să surprindă dacă avem în vedere
imp01tanţa arătată de Constantinopol rolului Bisericii Orientale de agent al
propagării influenţei politice şi spirituale bizantine în teritoriile intrate sub
jurisdicţia religioasă a Patriarhiei Ecumenice. În condiţiile în care Biserica locală
devenea secondanta fidelă a politicii imperiului în aceste regiuni organizarea şi
controlarea ei deveneau priorităţi de o impo1tanţă capitală pentru autorităţile
constantinopolitane: Biserica formaţiunii politice conduse de Gylas nu a făcut nici
ea excepţie de la acest statut.
În contextul prezentat, episcopului Hierotheos, foarte probabil grec de
origine. venit cu Gylas de la Bizanţ, i-a revenit, cu certitudine, un rol deosebit în
promovarea intereselor şi a influenţei imperiului în aceste regiuni, în calitatea sa de
exponent principal al politicii imperiale în zonă. Se adăugau acestei sarcini, fără
îndoială, şi acelea de propagare a creştinismului de rit oriental în rândul populaţiei
locale şi de organizare a Bisericii locale pe care urma să o conducă.
Între problemele ridicate de legăturile religioase ale formaţiunii politice
intracarpatice cu Imperiul Bizantin, două aspecte s-au aflat, cu deosebire, în atenţia
specialiştilor: localizarea Episcopiei conduse de 1-licrotheos şi implicit cunoaşterea
ariei de jurisdicţie religioasă a acestuia; localizarea reşedinţei episcopale.
Răspunsurile diferite date istorici, care nu au ajuns încă la unul unanim acceptat,
lasă. în continuare, deschise aceste probleme în istoriografie.
În ceea ce priveşte localizarea Episcopiei conduse de Hierotheos, s-au
conturat, în mod deosebit, determinate direct de localizarea stăpânirilor lui Gylas,
două curente de opinie: unul, cel mai numeros de altfel, este format din specialiştii
care localizează Episcopia ortodoxă în regiunile intracarpatice 15 ; altul, care

1
'

Cih_ ~incai. f-frnnica ro111ânilor. tom. I. in Idem. Open'. I. Bucureşti. 1967. r- 279-280: lde111. Chronicon
/Jaco-Romanor111n sive 1'a/achorwn et Pluriam .-lliam111 Naliorum. in Idem. Opere. IV. Bucureşti. 1971.
P- 270-271: S_ Micu. Srnrl!i rnnoştinţâ a istoriei românilor. Bucureşti. 1963. P- I00: p_ Maior. Istoria
Bisericii românilor, voi. I. falit Viitorul Românesc. Bucureşti. 1995. P- 91-93: E. Popovici. Istoria
hisericeascâ universalii şi stalistica bisericl'ascâ. voi. I: De la vicwria creştinis111u/11i În Imperiul Roman
11ânli la de::hinarea lui În o Bisericii de râsliril şi una de Apus 312-105-1, Mănăstirea Cemica 1926. p.
300-30 I: O_ Onciul. Românii şi ungurii În !recul. în lde111. Scrieri islorice. voi. II. Bucureşti. 1968. P344-345: L Lupaş. Voievodatul 11-ansilvaniei În sec. XII şi )(/fi, în Idem. Din istoria Transilvaniei.
Bucureşti. 1988, P- 37 (în continuare: Voievodatul Transilvaniei); Idem, Istoria bisericească a românilor
ardeleni. Edit Dacia Cluj-Napoca, 1995. P- 31 (în continuare: Istoria bisericeascâ); R. Heitel,
.-lrcluiologische Beitriige ::u den romanischen Baudenkmiilern al/S Siid~iebenbiirgen. în RRHA. IX, 1972,
2_ P- 139-160: ŞL Pascu. l'oievodatul Transilvaniei. voi. I. Bucureşti. 1972. p. 72: I. Bamea Arta cr<'ştillli
i11 România. voi. 2: Secolele I '/I-XIII. Bucureşti. 1981. p. 21-22: S_ Columbemrn. Cne::ate şi voievodate
româneşli. Bucureşti. 1973. P- 61: M_ Rusu. Biserici, mânâsliri şi episcopii ortodoxe, în Istoria
Ro111â11i<'i. framilvania. voi. I. Edit. George Bariţiu. Cluj-Napoca. 1997. p. 302-303 (în continuare:
Biserici, 111â11âstiri şi episcopii): I.A_ Pop. Istoria 7h111silvaniei medievale: de la etnogene::a românilor
pânâ la ,\!ihai I 'i1ea::11/, Edit. Presa Universitm·ă Clu_jană. Cluj-Napoca. 1997. p. 146.
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reuneşte îndeosebi istorici ai Bisericii, situează Episcopatul lui Hierotheos în afara
ariei de locuire românească, în estul Ungariei sau pe Tisa 16 •
Localizarea reşedinţei Episcopatului ortodox condus de Hierotheos a
determinat aceleaşi controverse, în literatura de specialitate. În funcţie de
localizarea stăpânirilor lui Gylas şi a Episcopiei suprapuse acestora, specialiştii care
s-au ocupat de această problemă au aşezat reşedinţa episcopală fie în Transilvania,
la Dăbâca, unde au fost descoperite două biserici de tradiţie bizantină, din secolele
X-XI, una cu unne de frescă, alta cu coloane, sau la Alba Iulia, oraş unde
cercetările arheologice au pus în evidenţă o rotondă de factură bizantină din secolul
al X-lea, şi unde, ulterior, a fost ridicată şi o biserică în plan treflat, de aceeaşi
tradiţie, ce a funcţionat, neîntrerupt, până la începutul secolului al XVIII-iea ca
sediu al Mitropoliei Ortodoxe de aici, fie undeva în estul Ungariei sau pe Tisa 17 •
Pentru formularea unor răspunsuri cât mai veridice la aceste probleme am
considerat necesar că se impune prezentarea succintă a surselor care permit
localizarea cât mai exactă a stăpânirilor lui Gylas şi, implicit, a Episcopiei ortodoxe
conduse de Hierotheos. În acest scop ne-am oprit doar asupra celor mai vechi
izvoare narative, bizantine şi maghiare, din secolele X-XIII, respectiv lucrarea De
administrando imperio a lui Constasntin VII Porphyrogenetos şi cronicile notarului
anonim (Anonymus notarius) şi Simon de Keza.
În primul rând, contemporanul şi suzeranul lui Gylas, împăratul Constantin
VII consemnează în lucrarea sa că „ ţinutul Gyla-de-Jos se mărgineşte cu ţara
turcilor (ungurilor, n.n.) " 18 • Informaţia prezentată permite localizarea habitatului
respectivului trib peceneg în regiunile intracarpatice, adică tocmai în zona unde,
ulterior, s-a dezvoltat formaţiunea politică condusă de ducele Gylas, intrată în
relaţii cu Bizanţul. La rândul său, notarul anonim (Anonymus notarius) afirmă de
două ori în cronica sa că Gylas, numit de el Geula, era nepotul lui Tuhutum,
căpetenia maghiară care în primii ani ai secolului al X-lea i-a succedat ducelui
român Gelu în fruntea formaţiunii politice intracarpatice. Referindu-se la această
descendenţă, Anonymus îl menţionează între apropiaţii lui Arpad pe „ Tuhutum,
tatăl lui Horea, bunicul lui Geula şi Zumbor" pentru a relua apoi aceeaşi afirmaţie
sub forma „ Tuhutum a dat naştere lui Horea, Horea a dat naştere lui Geula şi

16

17

18

C. Auner, Câteva momente din începuturile Bisericei române, Blaj, 1902, p. 87-88; I. Rămureanu,
Începuturile creştinării ungurilor în credinţa ortodoxă a Răsăritului, în ST, s. li, anul IX, 1957, 1-2. p.
36; M. Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. I, Bucureşti. 1991. p. 2 I 7; T.M. Popescu, T.
Bodogae, G. Gh. Stănescu, Istoria bisericească universală, voi. I (/-1054), Bucureşti, 1956, p. 323-324.
Pentru localizarea reşedinţei episcopale în Transilvania, vezi: I. Lupaş, Voievodatu/ Transilvaniei, p. 37;
Idem, Istoria bisericească, p. 3 1: R. Hei tel. op. cil„ p. 139-160; I. Bamea, op. cit., p. 21-22; S.
Columbeanu, op. cit„ p. 61; M. Rusu, Biserici, mânâstiri şi episcopii, p. 303; I.A. Pop, op. cit„ p. 146; În
ceea ce-l priveşte pe Şt. Pascu, constatăm o inconsecvenţă în opiniile sale: în volumul I al lucrării
Voievodatu/ Transilvaniei, el opteză pentru Alba Iulia (p. 72); în volumul IV al aceleiaşi lucrări, publicat
în 1989, optează pentru Dăbâca (p. 299). Pentru localizarea reşedinţei episcopale în estul Ungariei sau pe
Tisa, vezi lucrările de la nota 15.
Constantine Porphyrogenitus, 37, 34-49: "TO {jf; etµa TOV KQTO) I'VJ..a lfAr/UIG(Cl Dl TovpKia ".
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Zubor" 19 • În sfărşit, Simon de Keza afirmă că unul dintre conducătorii ungurilor a
fost Jula (Gylas), „ care a locuit mai târziu în părţile Erteuelu (Ardealului, n.n.) "20 .
Constatăm că, fără nici o excepţie, toate sursele prezentate, fie
contemporane, fie tardive, localizează, mai mult sau mai puţin explicit, stăpânirile
lui Gylas în regiunile intracarpatice. Pe baza acestei constatări, suntem în măsură să
afirmăm că din punct de vedere teritorial, Episcopia ortodoxă a lui Hierotheos, se
suprapunea în totalitate, sau în mare parte teritoriilor aflate sub jurisdicţia politică a
lui Gylas. În concluzie, considerăm că Episcopia nord-dunăreană înfiinţată de
Bizanţ la mijlocul secolului al X-lea a fost una intracarpatică; admitem însă, ca
absolut veridică, şi posibilitatea ca Hierotheos, în calitatea sa de „episcop al
Ungariei (br:1<YK6n:ov TovpKiw;)" să-şi fi exercitat jurisdicţia religioasă şi asupra
unor teritorii locuite de creştini de rit oriental, situate la vest de Carpaţii
Occidentali, sau chiar asupra tuturor credincioşilor din Ungaria care aparţineau
acestei confesiuni 21 •
Unde va fi fost aşezat scaunul episcopal este un lucru greu de stabilit în
absenţa unor informaţii suplimentare. Fără a risca un răspuns categoric, ce s-ar
putea dovedi eronat, considerăm, totuşi, că el trebuie căutat în perimetrul reşedinţei
conducătorului formaţiunii politice sau în imediata apropiere a acesteia.
Momentul stabilirii relaţiilor politice şi religioase între formaţiunea politică
intracarpatică, condusă de Gylas, şi Imperiul Bizantin nu a fost unul întâmplător. El
se înscrie unei perioade de intensă propagandă politică şi, mai ales, religioasă
bizantină în rândul ungurilor în scopul creştinării acestora în rit răsăritean şi a
atragerii lor în sfera de influenţă Bizanţului. Din acest punct de vedere, chiar dacă
tentativa bizantină a eşuat, ea 1ş1 găseşte similitudini în acţiunile
Constantinopolului de creştinare a bulgarilor (secolul IX) şi a ruşilor (secolul X).
În spaţiul intracarpatic însă, nu se poate spune că demersurile bizantine nu au
avut succes: în timp ce ungurii au optat, în final, pentru creştinismul de rit apusean,
românii, chiar şi cei intraţi sub stăpânire maghiară, au rămas, în marea lor
majoritate, de rit oriental 22 . Fără îndoială, succesul bizantin se explică, ca şi în

Anonymus, XX, XXVII: „ Tuhutum pater Horea. auus Geula et Zumbor" şi „ Tuhutum uero genuit
Hoream, Horea genuit Geulam el Zubor".
20
Simon de Keza, II, I, 7: „ in partibus Erteuelu tandem habitauit ".
21
V. Mărculeţ, Byzantium and the Politica/ Entities, p. 40; Cf Gy. Szekely, La Hongrie el Byzance aux XXlf siec/es, în ActaHistHung, XJll, 1967, 3-4, p. 291, consideră că „Biserica byzantină înregistra
începând din 948 succese în Ungaria şi Transilvania prin botezul prinţilor teritoriali Bulcsu şi Gyula la
Constantinopol. Călugărol Hierotheos va evangheliza aici în calitatea sa de episcop al Turciei
(=Ungariei)": Cf Gy. Moravcsik, Byzantium and the Magyars, 107, unde emite o opinie asemănătoare;
Cf D. Obolensky, Un commonvealth medieval: Bizanţul, Edit. Corint, Bucureşti, 2002, p. 175, unde
susţine: „Se pare că dioceza lui Hierotheus a acoperii întregul teritoriu în care se stabiliseră ungurii.
Aceasta includea Pannonia, care, [ „] făcuse parte din arhidioceza slavonă a lui Metodiu ".
22
Cf D. Obolensky, op. cit., p. 176, unde consideră, eronat, că abia acum creştinismul s-a consolidat în
Transilvania: „ Misiunea lui Hierotheus, sprij'inită de puterea politică a lui G:yula, a permis
creştinismului să prindă rădăcini în ţinuturile joase din estul Tisei şi în Transilvania în a doua jumătate
a secolului al X-lea". Pentru confirmarea vechimii şi solidităţii creştinismului nord-dunărean, vezi
19
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cazul raporturilor politice, în mare măsură, atât prin tradiţia legăturilor populaţiei
autohtone cu imperiul, cât şi prin conştientizarea puternică de către aceasta a
faptului că din punct de vedere religios ea aparţine creştinismului de rit răsăritean.

*

Asupra evoluţiei legăturilor dintre formaţiunea politică intracarpatică şi
Imperiului Bizantin în intervalul cuprins între mijlocul secolului al X-lea şi primii
anii ai celui următor nu avem infonnaţii. Întrucât însă, cum pentru această perioadă
de circa o jumătate de secol, nu dispunem nici de ştiri care să semnaleze
deteriorarea sau întreruperea acestora, considerăm că ele s-au menţinut, cel puţin,
la nivelul stabilit la mijlocul secolului al X-lea. Acest lucru devenea cu atât mai
posibil cu cât în intervalul de timp menţionat, contextul internaţional din sud-estul
continentului devenise favorabil perpetuării acestor raporturi: după 971, în urma
campaniilor militare din nordul Peninsului Balcanice întreprinse împotriva ruşilor
de basileul Ioan I Tzimiskes (969-976) şi a bulgarilor de Vasile II Macedoneanul
(976-1025), Imperiul Bizantin, devenit principala putere politică şi militară a
continentului, îşi fixase solid hotarul pe Dunărea inferioară, îşi extinsese controlul
asupra unor punce fortificate de pe malul stâng şi stabilise importante legături cu o
serie de formaţiuni politice nord-dunărene 23 .
Legăturile formaţiunii politice ardelene cu Imperiul Bizantin, indiferent de
nivelul la care acestea existau, aveau să înceteze brutal în primii ani ai secolului al
XI-iea odată cu intervenţia militară a Ungariei împotriva voievodatului ardelean.
Prin 1001 sau 1002, regele Ungariei, Ştefan I (997-1038), recent botezat în rit
apusean a întreprins o expediţie împotriva formaţiunii politice ardelene şi a ducelui

recent: N. Zugravu, Geneza creştinismului popular al românilor. Bucureşti. 1997; Al. Madgearu, Rolul
informarea poporului român, Edit. BIC ALL, Bucureşti. 2001.
Georgius Cedrenos. loannis Scylitzac. op. cit.. p. 401 şi tradus în limba română: G. Kedrenos.
Compendiu de istorii, în FHDR. voi. III. Bucureşti. 1975. p. 140-141: „ Şi au venit la dânsul (la împăratul
Ioan I Tzimiskes, care în iulie 971 îi asedia pe ruşi la Silistra, n.n.) din Constanteia şi din alte fortăreţe
ridicate dincolo de lstru soli. care cereau iertare pentru/aptele rele săvârşite, predându-se împreună cu
acele fortăreţe; primindu-i cu blândeţe, [împăratul) a trimis oameni să preia fortăreţele şi oaste
îndestulătoare pentru paza lor''. Pentru discuţiile asupra localizării Constanteii, vezi: I. Bamea, Şt.
Ştefănescu, Din istoria Dobrogei, voi. III: Bizantini, români şi bulgari la Dunărea de Jos, Bucureşti,
1971, p. 73-74. unde autorii o identifică cu antica Constantiniana Daphne, de la vărsarea Argeşului; alţii
ca P. Diaconu. Les Petchenegues au Bas-Danube. Bucureşti, 1970, p. 23-24: E. Popescu, Constantiana un probleme de geographie historique de la Sc_vthie Mineure, în BZ, 66. 1973, p. 359-382; E. Stănescu.
Byzance el Ies Pays roumanis aux !X-XV siecles, în ACIEB XIV, voi. I, Bucureşti. 1974, p. 398. o
identifică cu Constanţa. E. Stănescu consideră chiar că intervenţia unui copist a reunit într-o singură frază
informaţii asupra a două evenimente distincte: solia Constanteii şi solia cetăţilor de pe malul stâng al
Dunării, pe care le localizează în vestul Transilvaniei, fie în Crişana, fie în Banat. Pentru discuţiile asupra
stabilirii relaţiilor politice între formaţiunile nord-dunărene şi Imperiul Bizantin după 971, vezi: V.
Mărculeţ, Relaţiile ducelui Menumorut cu Imperiul Bizantin, p. 77; Idem, Relaţiile, p. 43-45.

creştinismului
21
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acesteia Gylas cel Mic sau cel Tânăr (minor), un descendent direct al ducelui cu
24
acelaşi nume de la mijlocul secolului al X-lea .
Cauzele intervenţiei maghiare împotriva lui Gylas cel Mic sunt greu de
identificat. Anonymus relatează că „ţara Ultrasilvană urmaşii lui Tuhutum au
stăpânit-o până în timpul regelui Ştefan cel Sfânt şi ar fi stăpânit-o şi mai departe,
dacă Gyla cel Mic ar fi primit să se facă creştin, împreună cu cei doi fii ai săi
Biuia şi Bucna, şi n-ar fi lucrat mereu împotriva sfântului rege'', sau că atacul
maghiar a fost urmarea faptului că ducele ardelean „ era păgân şi n-a voit să se
încreştineze şi lucra împotriva regelui Ştefan cel Sfânt "25 .
Constatăm din informatiile cronicarului anonim că motivele interventiei
maghiare sunt de două feluri: de natură religioasă şi de natură politică. În ceea' ce
priveşte, motivul de natură religioasă, discutabil rămâne ceea ce înţelege
Anonymus prin refuzul lui Gylas cel Mic de a „se încreştina". Două ar fi
răspunsurile posibile: a) fie ducele ardelean ar fi denunţat creştinismul şi ar fi
revenit la credinţa păgână, fapt posibil pe fondul puternicei reacţii anticreştine
sesizabile în societatea maghiară, îndeosebi la nivelul clasei politice, în timpul
domniei lui Ştefan cel Sfânt; b) fie cronicarul anonim asimilează persistenţa lui
Gylas în credinţa orientală, schismatică, cu păgânismul şi cu refuzul acestuia de a
adopta credinţa romană, îmbrăţişată de regele Ungariei. Oricare dintre cele două
răspunsuri are un grad ridicat de probabilitate.
În ceea ce priveşte motivul politic, invocat de Anonymus, anume „ lucrarea"
ducelui ardelean împotriva regelui Ungariei, credem că, foarte probabil, acesta se
referă la refuzul lui Gylas cel Mic de a accepta suzeranitatea suveranului arpadian
şi la puternicele veleităţi spre independenţă ale acestuia. Fără îndoială, o asemenea
politică, ce venea în totală opoziţie cu cea a regelui apostolic al Ungariei, nu a făcut
decât să justifice intervenţia militară a acestuia.
O problemă care se pune în acest punct al cercetării noastre este legată de
poziţia Imperiului Bizantin. De ce nu a intervenit Constantinopolul, politic sau
militar, în favoarea formaţiunii politice ardelene, cel puţin formal, încă vasală a
imperiului? Un răspuns cât mai apropiat de realitate impune o scurtă analiză, atât a
relaţiilor Imperiului bizantin cu Ungaria, cât şi a contextului internaţional sud-est
european la cumpăna secolelor X-XI.
Cunoaştem în prezent faptul că la sfârşitul secolului al X-lea şi în primii ani
ai celui următor, în contextul ofensivei bizantine împotriva Ţaratului Bulgar,
condus de Samuel Comitopulul (c.980/987-1014), Bizanţul a încheiat o strânsă
24

25

Anonymus, XXVII: „ Tuhutum pater Horea, auus Geula et Zumbor" şi „ Tuhutum uero genuit Hoream,
Horea genuit Geulam el Zubor [. ..]. Zumbor uero genuit minorem Geulam (Tuhutum a dat naştere lui
Horea, Horea a dat naştere lui Geula şi Zubor [...]. Zumbor a dat naşter lui Geula cel Mic)".
Ibidem, XXIV, XXVII: „nam terram Ultrasiluanam posteritas Tuhutum usque ad tempus sancti regis
Stephani habuerunt, el diucius habuissent, si minor Gyla cum duobus filiis sius Biuia et Bucna christiani
esse uoluissent el semper contrarie sancta regi nonfecissent" sau „quod înfide esset uanus el no/uit esse
christianus, el multa contraria faciebat sancta regi Stephano ".
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alianţă politică şi militară cu Ungaria, materializată în part1c1parea trupelor
maghiare la luptele cu bulgarii ( 1000)26 . În acest context, putem afirma că pentru
împăratul Vasile II Macedoneanul, perpetuarea alianţei cu Ungaria şi colaborarea
militară a regatului arpadian la luptele cu bulgarii a cântărit incomparabil mai mult
decât intervenţia în sprijinul unui vasal îndepărtat şi neînsemnat pentru politica şi
interesele imediate ale Constantinopolului. Pe de altă parte, intervenţia maghiară
împotriva lui Gylas cel Mic s-a produs într-un moment în care Imperiul Bizantin se
afla angajat cu întregul său potenţial militar în conflictul cu Bulgaria. Ca urmare, o
intervenţie bizantină în sprijinul lui Gylas, chiar dacă s-ar fi dorit acest lucru, ar fi
fost imposibil de realizat şi nu ar fi avut alt rezultat decât transformarea unui aliat,
Ungaria, într-un nou adversar, risc pe care, cu certitudine, basileul bizantin nu era
dispus să şi-l asume, preferând sacrificarea vasalului său nord-dunărean.
Intervenţia militară maghiară nu a însemnat însă desfiinţarea formaţiunii
politice intracarpatice. S-a produs, fără îndoială, o substituire la nivelul
conducătorilor acestuia şi o întărire a dependenţei acestuia faţă de coroana
maghiară, dar nu o includere a sa în structurile politice şi administrative ale
Ungariei.
Care a fost soarta lui Gylas rămâne o altă problemă interesantă, dar greu de
identificat. Anonymus afirmă că, în urma victoriei, Ştefan I l-a capturat pe Gylas
cel Mic şi „ l-a dus legat în Ungaria şi l-a ţinut în închisoare toată viaţa "27 . Pe de
altă parte, însă legenda Vita Sancti Gerardi, relatând acţiunea întreprinsă de forţele
maghiare împotriva ducelui bănăţean Ahtum, consumată prin 1028-1030,
menţionează între personajele importante de la curtea regală a Ungariei, pe un
anume Gyula (Gylas)2 8 .
Cine a fost acest Gylas la care face referire izvorul hagiografic? Este vorba
de un posesor al demnităţii omonime sau este una şi aceeaşi persoană cu fostul
duce ardelean? Dacă cea de-a doua ipoteză se confirmă, atunci teza detenţiei pe
viaţă a lui Gylas, acreditată de Anonymus, se impune a fi complet revizuită. O
asemenea derulare a evenimentelor este cu atât mai posibilă cu cât, nu trebuie uitat
faptul, subliniat de însuşi cronicarul anonim, că Gylas cel Mic şi Ştefan I erau rude,
respectiv, suveranul maghiar îi era nepot de văr ducelui ardelean 29 •
Spre o asemenea concluzie conduc şi alte surse, precum Chronicon
Posoniense sau Chronicon Pictum Vindobonense. Aceste surse, relatând răscoala
nobilimii maghiare împotriva regelui Petru (1038-1046), din anul 1046, enumeră

26

27

28
29

Gy. Moravcsik, op. cit., p. 62; N.A. Oikonomides, Â propos des relations ecclesiastiques entre Byzance
et la Hongrie au Xf siecles: le metropolite de Turquie, în RESEE, IX, 1971, 3, p. 531, n. 21.
Anonymus, XXVII: „ et ipsum Geulam uinctum in Hungariam duxit. et per omnes dies uite sue

carceratum tenuit eo ".
Vita Sancti Gerardi, IO, în loc. cit., p. 29-30, 46.
Anonymus, XXVII.
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între căpeteniile sale şi pe Bua şi Bucna, fiii fostului duce Gylas 30 . Or este
imposibil de admis că aceştia ar fi putut accede la o asemenea situaţie socială şi,
mai ales, că ar fi putut supravieţui un timp atât de îndelungat, dacă şederea lor şi a
părintelui lor în Ungaria, după 1001-1002, ar fi însemnat o permanentă detenţie.

*
În concluzie, la mijlocul secolului al X-lea (c.948-953 sau 956), în contextul
intensei acţiuni bizantine de evanghelizare a ungurilor şi de atragere a acestora în
sfera de influenţă a Constantinopolului, între formaţiunea politică intracarpatică,
condusă de un şef maghiar Gylas, creştinat în rit răsăritean la Bizanţ, şi Imperiul
Bizantin s-au stabilit relaţii politice şi religioase. În plan politic, legăturile dintre
cele două părţi s-au materializat în includerea formaţiunii politice intracârpatice în
sistemul relaţiilor suzerano-vasalice promovate de Imperiul Bizantin. În plan
religios, autorităţile bizantine au acţionat în două direcţii: evanghelizarea populaţiei
păgâne din regiune şi organizarea Bisericii locale, scop în care, în teritoriile
conduse de Gylas, a fost constituită o Episcopie ortodoxă, dependentă de Patriarhia
Ecumenică, condusă de episcopul Hierotheos, grec de origine, investit la
Constantinopol, care, foarte probabil, în calitatea sa de „ episcop al Ungariei" îşi va
fi exercitat jurisdicţia religioasă asupra tuturor creştinilor de rit răsăritean din
teritoriile stăpânite de unguri.
Relaţiile formaţiunii politice intracarpatice cu Imperiul Bizantin se încheiau
la începutul secolului al XI-iea când, pe fondul ostilităţii dintre ducele Gylas cel
Mic şi regele Ungariei, Ştefan I, s-a consumat intervenţia militară maghiară
împotriva sa, prin 1001-1002. Înfrânt, Gylas a fost luat prizonier şi dus în Ungaria.
Soarta nu se cunoaşte cu exactitate după această dată, dar foarte probabil el şi fiii
săi, Bua şi Bucna, au obişnuit demnităţi la curtea regală. În ceea ce priveşte
formaţiunea politică ardeleană, acesta a intrat într-o strânsă dependenţă de Ungaria,
rară a fi însă incorporat structurilor administrative şi politice ale regatului.

JO

Pentru discuţiile mai ample asupra acestei probleme, vezi: M. Rusu, Les formations politiques roumaines
el leur Iuite pour !'autonomie, în RRH, XXI, 1982, 3-4, p. 374-375; Idem, Formaţiuni politice româneşti
şi lupta lor pentru autonomie, în Istoria României. Transilvania, voi. I, Edit. George Bariţiu, ClujNapoca. 1997, p. 293-294; I.A. Pop, op. cit„ p. 147-148.
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Abrevieri
ACIEB XII= Actes du Xlf Congres lnternational des Etudes Byzantines.
ACIEB XIV = Actes du XIV Congres lnternational des Etudes Byzantines.
ActaHistHung =Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae.
BZ = Byzantinische Zeitschrift.
FHDR = Fontes Historiae Daco-Romanae.
RESEE = Revue des Etudes Sud-Est Europeennes.
RRH = Revue Roumaine d' Histoire.
RRHA = Revue Roumaine d' Histoire de I' Art.
ST =Studii Teologice.

CONSIDERATIONS UPON SOME ASPECTS REGARDING THE
RELATIONS BETWEEN THE TRANSYLV ANIAN PRINCIPALITY AND
THE BYZANTINE EMPIRE (BY THE MIDDLE OF THE 10™ CENTURYTHE BEGINNING OF THE 11™ CENTURY)
(Summary)
In the middle of the I01h century, in the context of an intense Byzantine
action conceming the Hungarians' evangelization and their drawing into the sphere
of influence of Constantinople, a new inter-carpathian politica) entity, ruled by the
Magyar ruler, Gylas, christianized in Eastern rite in Byzantium (948/953 or 956),
establishes politica) and religious relationships with the Byzantine Empire. On
politica) plane, the relations between the two parts materialized by including the
inter-carpathian politica) entity into the system the suzeraino-vassal relations
promoted by the Byzantine Empire. On religious plane, the Byzantine authorities
took action în two direction: the evangelization of the pagan population from the
area and the organization of the local Church, for the purpose that, on the territories
ruled by Gylas, an Orthodox Bishopric, dependent on the Ecumenica) Patriarchate,
led by the bishop Hierotheos, of Greek origin, invested in Constantiople, who,
most likely, in his position of "Bishop of Hungary", he will have exerted his
religious jurisdiction upon all the christians of Eastem rite from the territories ruled
by Hungarians.
The relations between the inter-carpathian politica) entity and the Byzantium
ended up violently at the beginning ofthe l ltl1 century, due to the hostility existing
between the duke Gylas the Young and the king of Hungary, Stephen I. In I 0011002, the king of Hungary attacked the Transylvanian ruler, defeated him and took
him prisoner to Hungary. As a resuit of the Hungarian victory, the levei of
dependence of the Transylvanian politica entity on Hungary increased, without
getting to an integration of the Transylvanian Principality into the administrative
and politica) structures ofthe Arpadian (Hungarian) Kingdom.
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