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mai multor campanii, derulate între anii 2001-2008 
și reluate de subsemnatul în anul 2014. Investigațiile 
din acest punct constituie un izvor probatoriu pentru 
susținerea prezenței unei misiuni bizantine în secolul 
X în fostul Apulum. Toate elementele de rit și ritual 
funerar ne permit să admitem că defuncții înhumați în 
acest cimitir proveneau din toate comunitățile etnice 
de la Alba Iulia care au acceptat creștinismul. 

Între piesele de factură bizantină (inele, cercei, 
pandantivi lucrați în tehnica granulației și a filigranului) 
și cu valențe creștine din cimitir, se află și trei cruci 
relicvar (M. 10/2001, M. 24/2005 și M. 81) și o 
cruciuliță pectorală ( M. 30/2005).1

Prima cruce relicvar (M. 10/2001) a fost identificată 
pe pieptul unui schelet de bărbat matur, orientat VSV 
(craniul)-ENE2. Mâna dreaptă era îndoită din cot 
și așezată cu palma pe bazin, iar stânga avea brațul 
îndoit și așezat pe abdomen. Piesa este dublă (Fig. 1-2; 
MNUAI F. 9154; h= 75, 5 mm), turnată din două 
elemente simetrice, egale și prevăzută cu patru brațe. 
Cele laterale sunt egale între ele ca lungime (1, 84 cm) 
și au capetele plate (stânga) sau ușor arcuit (dreapta). 
Brațul superior, lung de 2, 15 cm din punctul de trecere 
la brațele laterale, are lățimea capătului de 1, 97 cm. 
Brațul opus are 2, 65 cm lungime și 1, 96 cm lățimea 
extremității. Capetele brațelor lungi au suprafața plată. 
Fața plată și ușor concavă a crucii este acoperită cu 
un strat verde închis de malahit și numeroase pete de 
cuprit verzui deschis, iar pe brațul lung se distinge o 
pată informă de rugină roșcată.

Colțurile feței brațului lung prezintă o mulură/
nervură în relief traversată de câte o canelură. Fața 
opusă are suprafața plată și ușor concavă, fiind acoperită 
cu aceleași produse de alterare atestate pe partea opusă. 
Cele două cruci turnate, fiecare cu grosimea de 4, 3 
mm și 5, 2 mm, sunt unite la partea inferioară printr-o 
balama. Capătul brațului lung prezintă două urechi 
perforate și rotunjite la capătul exterior, înalte de 6 
mm și late de 5, 7 mm. Partea opusă prezintă o singură 
ureche dispusă central, perforată, care deși face front 
comun cu crucea (brațul) se prelungește la exterior cu 
o balama cu capătul inferior lățit, în relief, ornată cu 
două alveole și o canelură pe muchie. Cele trei urechi se 
fixează printr-un bolț de fier, lung de 17 mm, cilindric, 
cu diametrul de 5 mm, puternic oxidat.

Această șarnieră (balama) servește la fixarea mobilă 
a celor două cruci dispuse simetric. Capătul superior 
al brațului lung al crucii este prevăzut cu același sistem 
de închidere. Între cele trei urechi, înalte de 7, 3 mm și 
late de 6, 4 mm, se fixau două urechi înalte de 8 mm 
și late de 7, 4 mm prinse/lipite la un manșon (inel) 
de 16, 8 x 15, 5 mm, oval-bitronconic, cu marginile 
orificiului profilate. Orificiul interior are diametrul de 
8, 6 x 9 mm, având pereții ușor convecși. La partea 
superioară, inelul prezintă bilateral porțiuni tocite 
și erodate puternic ale marginilor, datorate frecării 

șnurului petrecut prin orificiu. Nitul care fixa inelul de 
corpul crucii s-a pierdut, deși era tot din fier. Crucea este 
nedecorată de tip latin ( forma I Pitarakis) și prevăzută 
cu o balama de tipul II Pitarakis. Un exemplar similar 
nedecorat, cu dimensiuni mai mici (6, 5 cm), încadrat 
în perioada bizantină se cunoaște din Corint3, iar altul 
fragmentar, plasat în secolul XI, provine de la Păcuiul 
lui Soare.4 O datare mai largă în secolele VIII-XII a 
fost admisă pentru un exemplar din bronz fără decor, 
cu dimensiune mai mică (6, 2) din mediul bizantin.5

A doua cruce relicvar (M. 24/S. I) provine dintr-
un mormânt de adult, orientat E-V, răvășit cu ocazia 
lucrărilor agricole sezoniere6. Defunctul avea mâna 
stângă întinsă, cu oasele antebrațului deplasate lateral, 
iar mâna dreaptă așezată cu palma pe bazin. La baza 
craniului, în zona urechii stângi s-a identificat o cruce 
relicvar din bronz (Fig. 3; h= 6, 52 cm, h corp= 4, 20 
cm, h piesei cu balamale= 5, 39 cm, l brațe scurte= 2, 
52 cm, l brațe lungi= 1, 23-1, 39 cm, h inel= 0, 56 cm, 
dinel= 0, 98 cm, gr.cruce= 0, 90 cm), iar la articulația 
mâinii drepte se afla o lamă de cuțit (Fig. 4).

Comparativ cu piesa descrisă anterior, aceasta 
este mai redusă ca dimensiune dar se încadrează tot 
în tipul latin. Piesa se compune dintr-un braț lung (3, 
95 cm) și unul scurt (2, 52 cm) dispuse perpendicular 
unul peste celălalt. Se observă o bombare la capetele 
brațului (axului) și o tăiere dreaptă și o bombare ușoară 
a suprafeței la cele scurte.

La cele două capete ale relicvarului se se află câte 
o balama-încuietoare, fiecare fiind compusă din trei 
lamele. În comparație cu lamelele laterale ce au formă 
de „cap de pasăre”, cea mediană este mai groasă. 

Balamaua inferioară se află pe un soclu 
paralelipipedic, prezintă pe o față o nișă scobită iar nitul 
ce trebuia să închidă cele două părți ale relicvarului 
lipsește.

În ceea ce privește balamaua superioară, fixarea 
lamelelor s-a realizat prin intermediul unui nit de fier. 
Pe una dintre fețele crucii, marginea brațelor a fost 
decorată cu un șănțuleț drept la capete și pe margini, 
iar câmpul central redă în relief pe Sf. Maria în poziție 
de orantă. Nimbul ce încadrează capul este indicat 
de două cerculețe concentrice ovale, ce ajung până la 
bărbie. Trăsăturile fizionomice sunt destul de evidente: 
față prelung ovală, fruntea tăiată de un șanț ușor curbat 
dispus transversal, arcade proeminente, nasul alungit, 
ochii expresivi reprezentați în poziție anatomică 
normală, obrajii bucălați cu pomeții evidenți și gura 
schițată deasupra mentonului. Mâinile Sf. Maria sunt 
ridicate, cu degetele palmei întinse în sus. Palma mâinii 
stângi este deschisă, patru degete fiind indicate clar, iar 
cel gros este îndreptat spre obraz. Atât antebrațul, cât 
și cotul sunt conturate prin intermediul unei incizii 
continue, obice. Cotul și antebrațul mâinii drepte sunt 
conturate, în schimb palma și degetele apar estompate. 

Torsul a fost redat ca un trunchi de piramidă, 
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Piesa din M. 81 se poate plasa în tipul I C Gudea/
Cosma, din perspectiva multor aspecte comune: 
turnarea, sistemul de închidere, fixarea, decorul de pe 
avers și revers13. Similitudinile cu această variantă sunt 
destul de clare: 

Avers: lățirea brațelor mai mare la cele verticale, 
capul înclinat spre dreapta și înconjurat de un nimb/
Răstignirea, reprezentarea unei cruci deasupra capului 
lui Hristos/vizibilă parțial din cauza resturilor de textile 
păstrate pe piesă, evidențierea trăsăturilor anatomice 
ale feței, redarea schematică prin linii simple a 
veștmântului larg, ce cade în falduri până jos, redarea 
picioarelor și a degetelor (desculțe cu călcâiele și labele 
spre exterior), întinderea mâinilor până la capetele 
orizontale ale brațelor crucii.

Revers: Sf. Maria redată ca orantă, având capul 
înconjurat de nimb și fața cu trăsăturile anatomice 
foarte clare, marginile mamphoriumului evidențiate 
prin ornament în torsadă.

Un exemplar similar descoperit la Capidava are 
în plus legenda IC XC pe brațele crucii unde este 
redată scena Răstignirii14. O altă piesă ce provine de 
la Păcuiul lui Soare mai păstrează doar partea ce redă 
pe Sf. Maria în poziție de orantă (6, 8 x 3, 5 cm) 15. 
Piese cu decorul reliefat, similare până la un punct 
ce prezintă anumite diferențe în privința brațelor 
Fecioarei Maria, apar în Serbia, unde sunt datate în 
secolele X-XII16. Astfel, se pot menționa exemplare cu 
dimensiuni variate (5, 5 x 2, 3 cm; 7, 8 x 4 cm și 7, 
1 x 3, 5 cm) ce provindin locații incerte17 și sigure, 
precum Kladovo18, Niš / M. 9619 și Novi Pazar-Biserica 
Sf. Petru20. O datare mai joasă a fost stabilită în schimb 
pentru exemplarul (5, 5 x 2, 3 cm) identificat în M. 5 
de la Pliska, plasat între finalul secolului IX și prima 
jumătate a secolului X. 21 Cruci relicvar realizate în 
această manieră apar și în descoperiri de pe teritoriul 
Ungariei. Datarea lor este apropiată, însă dimensiunile 
sunt diferite (7 cm x 3, 5 cm și 8, 7 x 3, 5 cm). Se pot 
menționa aici exemplarele de la Vésztő-Mágori Hill22 
și Tiszafüred-Nagykenderföldek23 sau cel existent în 
colecțiile Muzeului Național Maghiar cu proveniență 
necunoscută/incertă24. Un alt exemplar ce provine de 
la Nyirkárász/Nyiregháza, datat în prima jumătate 
a secolului XI, redă Scena Răstignirii însă nu apare 
crucea mică de deasupra nimbului25. Deseori, se poate 
constata o asociere a crucilor relicvare cu emisiuni 
monetare de la Ștefan I, Petru și Ladislau I. 

În acest context, se mai poate menționa crucea 
relicvar de la Trnovec nad Váhom/ M. 382 decorată 
cu Fecioara Maria și Isus Hristos, ce se asociază în 
inventarul funerar cu un cuțit și o verigă/cataramă ? 
din fier26.

Încă din anul 2006, susțineam pe baza cercetărilor 
arheologice întreprinse la Alba Iulia că misiunea 
bizantină generată de botezul lui Gylas s-a desfășurat 
în Transilvania, mai precis în fostul castru Apulum. 

Situația devine și mai clară odată cu redescoperirea 
monumentului bizantin de la Alba Iulia de colega Dana 
Marcu Istrate27, a cărui construcție este acceptabilă 
arheologic și istoric doar în a doua jumătate a secolului 
X. Construirea acestui edificiu religios în secolul XI, 
în condițiile în care soarta familiei lui Gylas a fost 
pecetluită (1002 sau 1003) de intervenția lui Ștefan 
I nu mai avea nici o semnificație în climatul politic 
instaurat.

După distrugerea Moraviei Mari, o parte din 
spațiul european a reprezentat un teren de „dispută” 
între misiunile bizantine și catolice, fapt ce a determinat 
schimbări structurale, reactivând creștinismul. Astfel, 
episodul creștinării lui Gylas, reflectat în izvoarele 
bizantine din secolele XI-XII (Ioan Skylitzes, Georgius 
Cedrenus, Ioannes Zonaras), se produce în acest 
context. 

În timpul domniei lui Constantin VII 
Porphyrogenetos sunt consemnate două evenimente 
notabile, petrecute la un interval de timp apropiat, 
respectiv „ambasadele” și botezul lui Bulcsú (948) și 
al lui Gylas (953). Cele două episoade s-au derulat în 
perioada de timp în care Teofilact a deținut demnitatea 
de patriarh al Constantinopolului ( 933-956). Chiar 
dacă Bulcsú beneficia de o oarecare independență 
decizională, renunțarea ulterioară la creștinare a fost, 
fără îndoială, determinată de factorii decizionali 
din Pannonia. Mai mult ca sigur că Bulcsú și-a 
depășit limitele misiunii pentru care a fost trimis la 
Constantinopol, acesta fiind de fapt motivul renunțării. 
Înclin să admit că botezul lui Bulcsú la Constantinopol 
(948) poate fi considerat mai degrabă o întâmplare fără 
premeditare, de care au profitat bizantinii. Prezența 
acestui personaj în capitala bizantină a fost determinată 
de sfârșitul păcii pe cinci ani și plata tributului (încheiată 
în 943 după incursiunea militară maghiară petrecută în 
vremea lui Roman Lekapenos/919-944). În concluzie, 
primul botez al lui Bulcsú a depășit cadrul întâlnirii, 
respectiv negocierea plății tributului și a păcii.

Al doilea personaj al ambasadei din anul 948, 
Termacsu, un strănepot al lui Arpad, nu a „căzut” în 
capcana bizantinilor. Mai mult ca sigur că legătura 
acestuia cu familia arpadiană îl bloca în luarea unei 
decizii foarte importante. Doar așa se poate explica de 
ce maniera bizantinilor de a trata problemele sensibile 
și-a arătat din nou roadele, doar în cazul purtătorului 
demnității de carchas. Doar așa se poate explica 
perioada post -948, când relațiile maghiaro-bizantine 
sunt destul de liniștite, escaladând din nou la finalul 
domniei basileului Constantin VII Porphyrogenetos 
(959), când războinicii maghiari pătrund în Tracia. 

Botezul lui Gylas, a reprezentat mai mult ca sigur o 
decizie contrară confederației tribale maghiare, ce putea 
fi adoptată doar în cazul unei susțineri substanțiale din 
partea comunităților etnice ce rezidau la Alba Iulia. O 
asemenea decizie unilaterală de independență politică 
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