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Un cimitir din secolul XII la Gilău (jud. Cluj)  
(germ. Julmarkt; mgh. Gyalu) 

ADRIANA ISAC, ERWIN GÁLL, SZILÁRD GÁL 

Keywords: Transylvania, Gilău, cemetery, 12th century, 
habitat. 
Abstract: Six graves from the Gilău cemetery - part of larger 
churchyard - were the subject of a small-sized excavation. 
They were located next to the highway, on the left side of the 
access road to the medieval castle. The grave goods (lockrings, 
opened finger-rings, coins of the Huszár nr. 73 or CNH nr. 103 
type) were dated to the 12th century and thus confirm the 
presence of a human settlement long before 1241, probably 
also in the 12th century. The cemetery adds important data to 
our knowledge on the medieval settlements from the Cluj 
county. 
 
Cuvinte-cheie: Transilvania, Gilău, necropolă, secolul XII, 
habitat. 
Rezumat: Cele şase morminte de la Gilău, situate în stânga 
drumului de acces la castelul medieval de lângă şoseaua 
naţională, cercetate printr-o mică săpătură, aparţin unui cimitir 
care se întindea pe o suprafaţă mult mai mare. Inventarul 
mormintelor („inele de buclă”, inel digital deschis şi mai ales 
moneda de tip Huszár nr. 73 sau CNH nr. 103) datează în 
secolul XII şi confirmă existenţa unei localităţi mult înainte de 
1241, probabil din secolul XII. Cimitirul completează 
cunoştinţele noastre despre habitatul medieval al comitatului 
Cluj. 

 
Introducere 

Localitatea Gilău, aşezată la poalele Munţilor 
Gilăului, respectiv la confluenţa Someşului Mic cu 
pârâul Căpuşu, este înconjurată din trei părţi de 
dealuri înalte. În mijlocul comunei, aflată la 18 km 
de Cluj-Napoca, pe dealul de pe partea de sud a 
drumului naţional spre Oradea se ridică impozantul 
castel al principelui Transilvaniei, Gheorghe Rákóczy I 
(1630–1648), respectiv al familiei Bánffy. Aici, în 
parcul castelului, a fost localizat un cimitir 
medieval (Fig. 1–2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

La iniţiativa şi cu sprijinul logistic asigurat de 
Nicolae Gudea, preşedintele comitetului de orga-
nizare al celui de al XVII-lea Congres al Frontierelor 
Romane (Zalău, septembrie 1997), în primăvara 
anului 1996, sub conducerea lui Dan Isac, respon-
sabilul şantierului Gilău, au fost efectuate lucrări 
complexe de amenajare şi restaurare în castrul 
roman din localitate. În iarna anului 1996, ca 
urmare a săpării unui bazin de deversare a apei 
menajere, lângă fostul „Disco Club”, situat la baza 
promontoriului pe care este amplasat castelul 
Rákóczy–Bánffy şi unde a fost identificat şi castrul 
roman1, au fost descoperite trei schelete şi un cercel 
de bronz (foarte probabil un inel de buclă), care nu 
au mai putut fi recuperate2.  

În aceeaşi zonă, dar în dreptul intrării princi-
pale în parcul castelului Bánffy, au fost semnalate 
schelete umane încă din anii ’60 ai secolului trecut. 
Asemenea schelete, dintr-o perioadă neprecizată, 
au fost identificate chiar sub şoseaua europeană 
Cluj – Oradea (cu prilejul unor lucrări de amenajare), 
precum şi în grădinile locuitorilor din vecinătatea 
şoselei. Coroborarea tuturor acestor informaţii au 
întărit bănuiala celor care efectuaseră săpături 
sistematice în castrul roman (între 1976–1985, 
colectiv condus de Dan Isac), cu privire la posibila 
existenţă în acest punct a unui cimitir roman, 
probabil al castrului. Drept urmare, s-a hotărât 
executarea unui sondaj în locul unde au ieşit la 
iveală scheletele în iarna anului 1996. Pentru 
supravegherea lucrărilor a fost desemnată Adriana 
Isac, muzeograf la Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei din Cluj.  
                                                 

1 Isac 1997. 
2 Isac 1997. 
 
 
 
 
 
 
 

∗Autorii mulţumesc şi pe această cale profesorului Dan Isac, responsabilul şantierului arheologic Gilău, pentru cedarea
materialului şi a informaţiilor legate de această descoperire, în vederea publicării.  

**Adriana Isac: Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj; Erwin Gáll, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”,
Bucureşti; Szilárd Gál, Muzeul Judeţean Mureş, Târgu Mureş (szilank2001@yahoo.com). 
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Secţiunea trasată

Întinderea presupusă a necropolei

 
Fig. 1–2. Poziţia topografică a cimitirului de la Gilău. Fotografie aeriană şi locul cimitirului (Google map). 

Sondajul a constat dintr-o secţiune de 6 × 
1,50 m, orientată ENE–VSV, la aproximativ 1 m de 
bazinul săpat în decembrie 1996 şi la 3 m de zidul 
clădirii unde a funcţionat discoteca (clădire de 
secol XVIII) (Fig. 2). Până la –1,40–1,50 m, 
sondajul a evidenţiat un pământ amestecat, rezultat 
din răvăşiri medievale şi moderne, în care au apărut 
fragmente ceramice medievale, romane şi câteva 
preistorice, de tip Tiszapolgár, bolovani gălbui de 
carieră şi fragmente de cuie şi obiecte de fier 
atipice. În poziţie secundară a apărut şi un fragment 
dintr-un mortarium roman din piatră. Numeroase 
fragmente de oase umane deranjate au ieşit la 
iveală începând cu adâncimea de 1,60–1,70 m, 
prefigurând existenţa unor schelete, care se aflau în 
jurul adâncimii de –1,90 m. Din documentaţia 
sumară mai reiese că în secţiune au fost descoperite 
câteva cuie apărute în apropierea scheletelor. 

I. Descrierea mormintelor3: 

M.1: inhumaţie, schelet în decubit dorsal. 
Vârsta: maturus–senilis (peste 50 de ani). Starea 
scheletului: dantura puternic uzată (molarul 3 este 
uzat până la dentină), molarii 1 şi 2 au căzut ante 
mortem, iar alveolele s-au resorbit. Defunctul arată 
caracteristicile unui individ maturus–senilis, zonele 
de inserţii musculare nu sunt accentuate, oasele 
lungi sunt gracile, diametrul capului humeral drept 
pare să fie sub 45 mm. Scheletul poate fi 
determinat ca feminin (?). Craniul este în mare 
măsură distrus. Braţul drept era îndoit în unghi de 
45° şi aşezat pe bazin, iar braţul stâng era probabil 

                                                 
3 Scheletele din mormintele săpate nu se mai păstrează. 

Observaţiile antropologice au fost făcute pe baza fotografiilor 
avute la dispoziţie. Inventarul mormintelor se păstrează la 
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca. 
Neinventariat. 
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întins pe lângă corp. Orientare: VSV–ENE. Ad.: 
cca 1,90 m. De la bazin în jos scheletul intra în 
profilul de est al sondajului (Pl. 1). Fără inventar. 

M.2 (se afla în capătul nordic al sondajului): 
inhumaţie, schelet în decubit dorsal. Vârsta: adult 
(35–45 de ani). Starea scheletului: dantura arată 
destul de bine, lipseşte incisivul frontal I1 (3) din 
mandibulă (probabil a căzut post mortem), lăţimea 
şi înălţimea mandibulei par să indice caracteristici 
masculine. Braţul drept era întins pe lângă corp, în 
timp ce braţul stâng nu a fost documentat. 
Orientare: VSV–ENE. Ad.: cca 1,90 m. De la bazin 
în jos scheletul intra în profilul de est al sondajului 
(Pl. 1). Inventar: 1. inel de buclă din bronz, cu 
capătul în formă de S, pe tâmpla stângă a craniului. 
D: 1,7 cm; H: 1,9 cm; l. capătului în S: 0,2 cm;  
D verigii: 0,1 cm; G.: 0,46 gr (Pl. 3. 3.); 2. inel de 
buclă din bronz, cu capătul în formă de S. D: 5,1 cm; 
H: 5,0 cm; l. capătului fragmentar în S: 0,45 cm; 
grosimea verigii: 0,2 cm; G: 3,77 gr (Pl. 3. 1.);  
3. inel de buclă din argint, cu capătul în formă de 
„S”, decorat cu crestături excizate. Capătul în formă 
de „S”, rupt într-o parte. D: 1,9 cm; H: 2,1 cm;  
l. capătului în S: 0,4 cm; D verigii: 0,15 cm;  
G: 1,12 gr (Pl. 3. 1.); 4. fragmente ale unui inel de 
buclă din bronz. D verigii: 0,12 cm; G: 0,30 gr  
(Pl. 3.4.); 5. inel de bronz dintr-o bandă cu capetele 
nesudate, cu chaton realizat prin lăţirea benzii; 
decorat prin trei şiruri de puncte ştanţate. D: 2,2 cm;  
l. chatonului: 1,7 cm; l. verigii: 0,4 cm; G: 2,92 gr 
(Pl. 3. 5.). 

M.3: inhumaţie, schelet în decubit dorsal, cu 
braţele întinse pe lângă corp. Vârsta: juvenis  
(17–21 ani). Starea scheletului: epifizele nu sunt 
osificate (sinostoza epifizelor nu s-a terminat), 
această anomalie observându-se pe partea inferioară a 
femurului. Individul a decedat la o vârstă fragedă. 
Aspecte ale ritualului funerar: se remarcă amplasarea 
craniului pe un fel de pat de bolovani mici de râu şi 
pietriş. Adâncime: cca 1,90 m. Orientare: VSV–ENE. 
Tibiile şi labele picioarelor intrau în profilul de est 
(Pl. 2). Fără inventar. 

M.4: inhumaţie, schelet în decubit dorsal. 
Vârsta: schelet de adult–matur (?). Deranjat. 
Membrele inferioare ale defunctului intră parţial în 
profilul de est. Fără inventar. 

M.5: Schelet de adult–matur (?). Braţul stâng 
întins pe lângă corp, iar din cel drept se vede doar 
antebraţul. Membrele inferioare ale defunctului intră 
parţial în profilul de est. Orientare: VSV–ENE  
(Pl. 2). Inventar: 1. Inel de buclă din argint, cu capătul 
în formă de „S”, descoperit pe tâmpla stângă.  
D: 2,4 cm; H: 2,4 cm; l. capătului în S: 0,25 cm;  

D verigii: 0,2 cm; G: 1,42 gr (Pl. 3. 2.); 2. inel de 
buclă din bronz, cu capătul în formă de „S”, 
descoperit pe tâmpla stângă; D: 2,1 cm; H: 2,6 cm; 
l. capătului în S: 0,5 cm; D verigii: 0,1 cm; G: 0,91 gr 
(Pl. 3. 1.); 3. inel digital din bronz cu cabochon cu 
o piatră albastră, păstrat fragmentar; D chatonului: 
1,3 cm; D lăcaşului: 0,7 cm; l. verigii: 1 cm;  
G: 1,60 gr (Pl. 3. 3; Fig. 3); 4. monedă de bronz din 
groapa scheletului. D: 2,2 cm; G: 1,09 gr; Huszár 
nr. 734 (Pl. 3. 4.); Secolul XII. 

 
Fig. 3. Inel digital cu cabochon. 

M.6: inhumaţie, schelet în decubit dorsal, cu 
braţele întinse pe lângă corp. Vârsta: individ adult. 
Starea scheletului: la prima vedere pare să fie un 
individ de sex masculin, judecând după aspectul 
robust al femurului (capul femurului). Orientare: 
VSV–ENE. Membrele inferioare ale defunctului 
intră parţial în profilul de est. Fără inventar (Pl. 2). 

Cele şase schelete au vârste variate, de la 
juvenis la maturus–senilis. Privind sexul biologic al 
indivizilor am putut face observaţii foarte relative 
şi numai pe baza fotografiilor, doar în cazul M.2 şi 
M.6. Observaţia potrivit căreia M.2 aparţine unui 
bărbat adult trebuie tratată cu foarte multe prudenţă, 
deoarece componenţa inventarului indică genul 
cultural clasic feminin, adică există o contradicţie 
între elementele caracteristice modei şi aspectul 
antropologic al scheletului5. În cazul individului 
fără inventar din M.6, după aspectul robust al 
femurului, probabil avem de-a face cu un bărbat.  
                                                 

4 Huszár 1979. Identificare L. Kovacs, căruia îi mulţumim 
şi pe această cale. 

5 Portul mai multor inele de buclă cu capătul în formă 
de S, după observaţiile arheologice şi antropologice, este o 
caracteristică tipic feminină şi nu de puţine ori apare în 
morminte infans I şi II. În acest sens, Szőke, Vándor 1987,  
p. 54−59.  
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II. Consideraţii privind ritualurile funerare  
şi caracterul cimitirului6 

Ritualurile funerare oglindesc diverse atitudini, 
sentimente şi emoţii resimţite în sânul unei 
comunităţi la moartea unui membru al ei. Decesul 
unui membru al comunităţii determină o reacţie 
instituţionalizată a celor rămaşi în viaţă, care în 
perioada de care ne ocupăm a dobândit trăsături 
dominate şi determinate de instituţia bisericii7. 

Decedaţii comunităţii de la Gilău au fost 
înhumaţi întinşi pe spate, cu braţele aşezate pe 
lângă corp, poziţie caracteristică în general scheletelor 
din necropolele arpadiene (secolele XI–XIII)8.  

Dacă a fost corect şi bine observată, prezenţa 
bolovanilor de pietre în M.3 de la Gilău relevă un 
ritual cunoscut şi în alte necropole din secolul XII 
din Bazinul Transilvaniei de nord. Cele mai relevante 
exemple sunt: Cluj Napoca – Piaţa Centrală (germ. 
Klausenburg, mgh. Kolozsvár)9, Dăbâca (mgh. 
Doboka) – incinta IV10, – Grădina lui Tamaş şi 
Boldâgă11, şi Jucu – Tetarom III12. Situaţia de la 
Gilău seamănă izbitor cu ritualul de la Cluj – Piaţa 
Centrală M.1–14. Având în vedere distanţa neîn-
semnată dintre cele două localităţi (14 km), fără 
vreo barieră naturală între ele, acest ritual poate fi 
interpretat ca o caracteristică a înmormântărilor din 
zona Clujului din secolul XII şi poate să indice 
relaţii umane, microcomunitare în regiunea din 
jurul centrului comitatului.  

Având în vedere întinderea mică a săpăturii, 
putem formula doar ipoteze privind caracterul 
cimitirului. Observaţiile privind numeroase fragmente 
de oase umane deranjate, care au ieşit la iveală 
începând cu adâncimea de 1,60–1,70 m, ne demon-
strează că avem de-a face cu mai multe niveluri de 
înmormântare, specifice necropolelor denumite în 
literatura de specialitate „din jurul bisericii”13. 
Înmormântările în mai multe niveluri, aşa cum 
                                                 

6 Informaţia potrivit căreia „câteva cuie apărute în 
apropierea scheletelor par a proveni de la sicrie” nu poate fi 
în niciun fel interpretată. Pentru utilizarea de sicrie în secolul 
XII, vezi: Gáll ş.a. 2011, p. 44. 

7 Szuromi 2002.  
8 Despre poziţia braţelor în necropolele epocii arpadiene 

din nordul Transilvaniei, vezi: Gáll ş. a 2010, p. 46–50, fig. 
15–17; Gáll 2011, p. 21–27.  

9 Méri 1986. Publicarea întregului sit: Gáll ş. a. 2010,  
p. 165−169, Pl. 57−59. 

10 Gáll 2011, p. 20–21, pl. 48. 
11 Necropolele nu sunt publicate. Documentaţia şi 

piesele din inventarul mormintelor se află la M. N. I. T. Planul 
necropolei şi schiţa unei părţi a inventarului necropolei din 
Grădina lui Tamaş: Gáll 2011, pl. 67–68. 

12 Informaţie Ioan Stanciu. 
13 Vezi lista şi bibliografia necropolelor din jurul 

bisericii din Bazinul Transilvaniei din secolele XI–XIII: Gáll 
2011, pl. 64; Gáll 2012, s.t. 

putem observa şi în cazul altor situri, mai bine 
cercetate (Dăbâca – incinta IV, Sighişoara – Dealul 
Viilor), formând o concentrare rar văzută în 
necropolele altor perioade14, par să indice faptul că 
sondajul a fost probabil trasat în centrul necropolei, 
iar urmele bisericii trebuie să fi fost în apropiere. 

 
III. Analiza materialului arheologic 

Cele câteva „inele de buclă”, împreună cu 
cele două inele digitale şi moneda, reprezintă tot 
inventarul mormintelor şi au fost descoperite numai 
în două morminte (M.2, M.5). 

Funcţia inelelor de buclă rămâne de multe ori 
sub semnul întrebării, mai ales din cauza poziţiei 
lor în mormânt: puteau să fi fost folosite ca inele de 
buclă, dar în unele cazuri nu poate fi exclusă nici 
funcţia lor ca cercel15.  

În M.2 de la Gilău au fost identificate patru 
inele de buclă, a căror poziţii reflectă foarte clar şi 
funcţionalitatea acestora. Situaţia descrisă pare a 
sugera că piesele au fost montate pe o bandă textilă 
care se purta pe cap. Trebuie să remarcăm şi varietatea 
dimensiunilor acestor bijuterii, care apar împreună 
în acelaşi mormânt (cea mai mare 5 × 5,1 cm, cel 
mai mic 1,7 × 1,9 cm). 

O funcţie asemănătoare se poate presupune şi 
în cazul celor două exemplare din M.5, descoperite 
pe temporalul stâng. Putem concluziona că termenul 
de inel de buclă în aceste cazuri (şi nu numai) pare 
a fi folosit greşit. Având în vedere poziţia lor, dar şi 
varietatea dimensiunilor pieselor, funcţionalitatea 
lor în cazul M.2 de la Gilău pare a fi cea de decor a 
benzii textile. Răspândirea acestor bijuterii, denumite 
în literatura de specialitate cu capătul în formă de S, 
reflectă o nouă modă a portului părului, dar acest 
lucru nu a împiedicat o utilizare a lor şi în alte 
moduri.  

Trebuie să specificăm că utilizarea bijuteriilor 
nu este (numai) o chestiune practică sau mecanică, 
ci şi una social-psihologică. Avem în vedere faptul 
că dimensiunea socială a utilizării acestor bijuterii 
putea să difere semnificativ în cadrul fiecărei societăţi, 
chiar şi în cadrul fiecărei microcomunităţi, respectiv 
de la individ la individ16.  

Un inel de buclă cu un diametru mare a fost 
documentat în M.2. Asemenea exemplare nu sunt 
cunoscute din contextele pe care le putem data 
                                                 

14 Spre exemplu, pe o suprafaţă de 10 m lungime şi 3 m 
lăţime la Dăbâca – incinta IV au fost înregistrate 106  înmor-
mântări succesive. Gáll 2011, p. 57–59. 

15 În legătură cu aceasta, cu mai multe exemple: Gáll 
2008, vol. I. p. 143–144. 

16 O analiză în acest sens vezi în cazul necropolei de la 
Dăbâca – incinta IV: Gáll 2011, p. 36–39, fig. 21–26.  
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sigur în secolul XI, dar portul lor a rămas marginal 
şi în perioada următoare, dispărând în secolul XIII. 
Asemenea bijuterii de păr din Bazinul Transilvaniei 
sunt cunoscute într-un număr foarte redus, piese 
similare fiind descoperite la Dăbâca – incinta IV 
M.114, M.176, M.212 şi M.26717, Ulieş (mgh. 
Kányád) M.4318, Peteni (mgh. Petőfalva) M.79 şi 
M.19319, respectiv Zăbala (mgh. Zabola) M.54, 
M.74, M.117, M.168, M.18420. Poziţia lor în morminte 
ne reflectă faptul că aceste piese cu diametre mari 
nu au o funcţionalitate specială. Diametrul lor 
considerabil se apropie însă de verigile mari, care 
la rândul lor au aparţinut categoriei de podoabă de 
cap21.  

Formele inelelor de buclă descoperite în 
Bazinul Transilvaniei databile în secolele X–XIII 
sunt atestate în procente importante în necropolele 
epocii din Europa Estică şi Centrală. Folosirea în 
port a acestor podoabe a fost foarte variată22, 
reflectând nivelul de civilizaţie est-europeană al 
epocii, în acest caz  portul diferit al părului23.  

Inelul digital deschis are şatonul ornamentat 
cu trei şiruri de puncte ştanţate. O tehnică de 
ştanţare asemănătoare, dar reproducând decoruri 
diferite, apare pe mai multe inele digitale din necropola 
de la Cluj-Mănăştur, provenite din M.41 şi M.7524. 
Numărul destul de mare al inelelor digitale de aici 
ne face să ne punem întrebarea dacă nu cumva 
aceste exemplare sunt o producţie locală. 

Inelul cu cabochon din M.5 pune mai multe 
probleme. Nu avem detalii privind poziţia lui din 
mormânt şi nici nu cunoaştem exemplare asemă-
nătoare din cultura materială a secolelor XI–XIII. 
Forma lui seamănă însă izbitor cu cea a inelelor din 
epoca romană. În aceste condiţii s-ar putea să avem 
de-a face cu o piesă romană, reutilizată în epoca 
                                                 

17 Gáll 2011, p. 40, 74, 85, 92, 101, pl. 38/12, 39/8, 
40/15. 

18 Derzsi, Sófalvi 2008, p. 269, 275, fig. 11/5. 
19 Székely 1990, fig. 12/4, 13/13.  
20 Székely 1993–94, p. 284, fig. 4/2, 4−8. 
21 Kulcsár 1992–95, p. 249–275. 
22 În Polonia Mare şi Polonia Mică, inelele de buclă 

simple apar într-un număr foarte mic şi într-un procentaj mult 
mai mare inelele de tâmplă cu capătul în formă de „S”. Situaţia 
este foarte apropiată şi în zona moraviană şi în zonele nordice 
ale Slovaciei actuale. În necropolele descoperite în bazinul 
Dunării de Jos, inelele de tâmplă apar într-un procentaj mult 
mai mic. Fiedler 1992, p. 171–172, fig. 14/10, 79/10, 87/13–15, 
95/12; Jażdżewski 1949, p. 91–191; Marciniak 1960, p. 141–186; 
Kaszewscy, Kaszewscy 1971, p. 365–434; Rashev 2008, pl. 
LXXVIII/1–86, 88–89. 

23 Bálint 2006, p. 322. 
24 Gáll ş. a 2010, p. 147, 153, pl. 49/3, 57/4; Iambor, 

Matei 1979, pl. VIII M.41; Iambor ş. a. 1981, p. 140, pl. V  
M.75/4.  

medievală25. Merită amintit faptul că inelele digitale 
cu cabochon caracteristice secolelor XII–XIII 
prezintă forme mult deosebite faţă de exemplarul 
nostru26. 

Moneda de tip Huszár nr. 73 sau CNH  
nr. 10327 datează necropola în secolul XII. Piesa în 
discuţie provine însă din groapa M.5, deci nu este 
exclus să aparţină unui alt mormânt distrus de către 
acesta. Tipul de monedă Huszár nr. 73 este cunoscut 
extrem de rar din alte descoperiri funerare din 
Bazinul Transilvaniei; un exemplar izolat a fost 
descoperit întâmplător nu departe de Gilău, la Cluj 
– Institutul de Agronomie28.  

Consideraţii arheologice privind  
necropola de la Gilău 

Fără posibilitatea de a analiza scheletele, nu 
putem face decât observaţii superficiale privind 
comunitatea de la Gilău. Pe baza monedei anonime 
Huszár nr. 73, dar şi a inelului de buclă de 
dimensiuni foarte mari, caracteristic secolelor XII–
XIII, se poate presupune că această parte a 
necropolei a fost folosită în secolul XII şi/sau la 
începutul secolului XIII.  

Din izvoare narative cunoaştem faptul că 
localitatea era în proprietatea episcopului Transilvaniei. 
Dezvelirea unei părţi a necropolei databilă în 
secolul XII şi la începutul secolului XIII pune şi 
problema caracterului localităţii de la Gilău din 
secolul XII. În acest sens, interesantă ar fi fost 
analiza antropologică amănunţită privind starea 
scheletelor, semnele patologice de pe acestea, pe 
baza cărora am putea eventual alcătui o imagine 
mai fidelă privind modul şi condiţiile de viaţă ale 
comunităţii, ocupaţiile femeilor, respectiv ale 
bărbaţilor. Au fost acestea diferite sau nu?  

Date fiind numărul redus de morminte, inexis-
tenţa semnelor exterioare ale acestora, precum şi 
lipsa altor date arheologice din secolele XII–XIII 
din apropiere, nu se poate analiza statutul membrilor 
                                                 

25 Pentru elucidarea problemei, ne-am consultat atât cu 
colegii specialişti în cultura materială a epocii romane (Péter 
Prohászka − Departamentul de Arheologie al Universităţii de 
Ştiinţă „József Attila”, Szeged), cât şi cu cei care se ocupă într-un 
mod prioritar cu arheologia bizantină (Ádám Bollók, Péter 
Langó − Institutul de Arheologie al Academiei Maghiare de 
Ştiinţă). Ideea exprimată de către colegi, independent unul de 
altul, este că inelul digital aflat în discuţie este cel mai probabil 
o piesă romană refolosită ori antrenată în stratul de cultură 
medieval.  

26 Parádi 1975, p. 119–161.  
27 Réthy 1899, p. 17–20, pl. 6, Nr. 103. Réthy László a 

identificat aceste monede ca emisiuni ale lui Ştefan al IV-lea 
(1162–1163).  

28 Nepublicat. M. N. I. T. C. N., Nr. de inv.: 12896. 
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comunităţii. Coroborând însă datele analizei arheo-
logice de informaţiile narative privind statutul 
special al localităţii Gilău (proprietate episcopală), 
stratificarea socială în cazul acestei aşezări trebuia 
să fi fost mult mai complexă decât în alte localităţi 
rurale din Transilvania secolelor XII–XIII29. 

Localitatea Gilău a fost amintită în documente 
prima oară în anul 1246, adică la cinci ani după 
marea invazie mongolă30. Din informaţia scrisă 
reiese că episcopul Transilvaniei, Gallus, avea mai 
multe posesiuni31, printre care şi Gilăul, ai cărui 
locuitori nu aparţineau jurisdicţiei voievodului, 
aşezarea fiind proprietatea episcopiei Transilvaniei 
până în secolul XVI. Despre prima biserică, 
respectiv despre preotul acesteia, avem informaţii 
din anul 1304, iar în anul 1345, episcopul Andreas 
Szécsi de aici emitea o diplomă, pe baza căreia 
putem presupune existenţa cel puţin a unei locuinţe 
demne de rangul său. Castrum-ul este amintit abia 
în anul 142832. În acest sens, ar trebui pusă 
problema identificării în viitor a unor construcţii 
conforme cu statutul social al episcopului. Prin alte 
cuvinte, Gilăul poate fi interpretat şi ca unul dintre 
centrele de putere episcopală. 

În cele din urmă, importanţa arheologiei, 
între multe altele, rezidă şi în datele cronologice 
oferite de această mică săpătură: cele şase morminte 
din necropola cercetată confirmă existenţa unei 
aşezări mult înainte de anul tragic 1241, adică cel 
puţin din secolul XII. Ar rămâne în sarcina 
cercetărilor viitoare obţinerea unor noi date privind 
cimitirul, respectiv identificarea urmelor aşezării/ 
aşezărilor. Din datele avute la dispoziţie reiese 
destul de clar că cimitirul se întindea pe o suprafaţă 
mult mai mare (Fig. 2). 

Deşi microregiunea Clujului este slab cercetată, 
studiul chorologic, atât cât se poate face, indică 
destul de clar existenţa în secolul XII a unui sistem 
de aşezări dense în jurul centrului de comitat. În 
acest sens vorbesc descoperirile funerare de la 
Vulcani (mgh.: Magyarvalkó), Gilău, Jucu (mgh.: 
Nemeszsúk), Sic (mgh.: Szék), precum şi bisericile 
din secolul XIV, care au de cele mai multe ori faze 
anterioare, cum sunt cele de la Luna de Sus (mgh.: 
                                                 

29 Primul izvor despre mănăstirea de la Tihany (1055) 
menţionează în jur de 139 de persoane care slujeau mânăstirea 
şi pe călugări (de exemplu, 60 de slugi [mansio, mansus],  
20 de scutieri, 10 pescari etc.). ÍF 1050–1116, p. 22−23.  

30 Invazia tătară din 1241 nu a cruţat nici zonele 
Clujului. Vezi: Lupescu 2005, p. 43, cu întreaga bibliografie a 
problemei anului 1241 din zona Clujului. 

31 Despre proprietăţile episcopului Transilvaniei: Jakó 
2001, p. 98–115. 

32 Jakó 2001, p. 99, nota 25.  

Magyarlónya) şi Nima (mgh.: Néma) (unde pe o 
biserică de epocă arpadiană se pot observa elemente 
arhitecturale mai târzii) (Pl. 4). Începuturile acestui 
centru pot fi datate mult mai timpuriu, în mod sigur 
în secolul XI, aşa cum ne demonstrează necropola 
de la Mănăştur33, respectiv descoperirile monetare 
în stratul de cultură din parcul de la Cluj-Napoca – 
Magazinul Central (monedă emisă de Solomon 
[1063–1074])34. Moneda izolată perforată anonimă 
de tip Huszár nr. 73 din secolul XII descoperită la 
Cluj – Institutul de Agronomie, în apropiere de 
cetate (la cca 400 m)35, respectiv materialul ceramic 
provenit şi el din oraş, mai precis din strada Govora 
şi datat în secolele XII–XIII36 subliniază posi-
bilitatea existenţei unor noi aşezări şi/sau a unui 
nou cimitir.  

În concluzie, informaţiile pe care le aveam de 
mai multă vreme cu privire la existenţa unei 
necropole la Gilău în secolul XII, în stânga drumului 
de acces la castelul medieval, lângă şoseaua 
naţională, s-au adeverit. Aceasta nu datează însă 
din epocă romană, ci din perioada medievală. 
Cimitirul respectiv aduce o contribuţie, este drept 
mică, dar importantă, la cunoştinţele noastre despre 
habitatul medieval al comitatului Cluj. 

ABREVIERI ŞI PRESCURTĂRI 

D – diametru; G – greutate; germ. – germană; H – înălţime;  
l. – lăţime; L – lungime; mgh. – maghiară. 
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