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creatul Imperiu latin nu a avut o existență mai lungă de 
câteva decenii, papa Inocențiu al III-lea și succesorii săi 
au folosit acest rezultat pentru a-și îndrepta politica de 
implementare a creștinismului apusean și în zonele din 
estul regatului ungar. Astfel, începând cu anii 1220, 
ordinul dominican și cel franciscan s-au transformat 
în brațul lung al papalității, inclusiv în Transilvania 
medievală.2

Sosirea celor două ordine a însemnat, ca în cazul 
altor regiuni europene, o schimbare a paradigmei 
monastice. Dezvoltarea acestora, în cadrul provinciilor 
monastice create, s-a semnalat în mediul urban, în 
zone dens locuite, spre deosebire de predecesorii 
lor, benedictini și cistercieni, care preferau o viață 
monastică ferită de comunități populate intens. 
Înflorirea conventurilor mendicante a depins întocmai 
de posibilitățile materiale din orașe, unde aceste 
comunități religioase puteau fi susținute financiar, 
astfel încât să își ducă la îndeplinire activitățile de 
propagare a catolicismului.3

La fel ca în cazul tuturor provinciilor întemeiate 
atât de dominicani, cât și de franciscani, în secolul 
al XIII-lea, prezența lor în provincia monastică 
Ungaria este mult mai accentuată decât a altor ordine 
mendicante. Nu este mai puțin relevant faptul că, în 
concordanță cu politica regilor Andrei al II-lea (1205-
1235) și Béla al IV-lea (1235-1270), activitatea lor 
misionară va marca și părțile răsăritene ale Carpaților. 
În Transilvania, cele mai multe conventuri au fost în 
serviciul comunităților catolice, săsești și maghiare.4În 
această perioadă, în Natio Transilvanica5 s-au ridicat 
așezăminte dominicane în zone urbane precum Sibiu, 
Alba Iulia, Sighișoara, Bistrița, Sebeș, Brașov, Odorheiu 
Secuiesc, Vințu de Jos și Cluj, acestora adăugându-li-
se, în secolul al XV-lea, alte cinci mănăstiri locuite 
de călugărițe dominicane în Sibiu, Sighișoara, 
Brașov, Bistrița, Cluj.6 Datorită documentelor putem 
reconstitui activitățile călugărilor dominicani, cât și 
importanța acordată uneia sau alteia dintre acestea. Pe 
primul loc se remarcă activitățile întreprinse împotriva 
ereticilor, frații predicatori asumându-și pe deplin 
rolul de intermediari între creștinismul apusean și 
implementarea acestuia în zonele locuite de păgâni, 
schismatici și eretici, zonele urbane în care s-au stabilit 
reprezentând o bază de plecare pentru misiunile de 
convertire din afara lumii creștine; în acest sens, ei 
și-au îndreptat atenția înspre teritoriile ocupate de 
cumani, dar și către Țara Severinului.7 Documentele 
consemnează succesele acestor misiuni de aducere pe 
drumul cel drept; spre exemplu, papalitatea primește 
în biserica apuseană „noii convertiți aflători în 
<țara> Severinului”, lăudând eforturilor călugărilor 
dominicani.8 Frații predicatori au fost impulsionați 
în lupta împotriva acestora pentru a-i scoate „din 
rătăcirea păgânătății” începând cu 1227 și până în a 
doua jumătate a secolului al XIV-lea.9 Interesant este și 

faptul că documentele consemnează primirea în ordinul 
dominican a unor membri de rit grec; Benedict, priorul 
provinciei Ungaria este încurajat în acest sens direct de 
papalitate, în anul 1304.10 Aceste activități de predicare 
în spațiul transilvăneanau primit un caracter misionar, 
respectiv de convertire în spațiul extracarpatic și nu au 
fost neapărat lipsite de pericole pentru călugării trimiși 
a le îndeplini, astfel încât, în anul 1327, papa Ioan al 
XXII-lea (1316-1334) emite un document prin care 
îi plasează pe dominicanii trimiși împotriva ereticilor 
în grija comitelui Salomon din Brașov.11 Direcțiile 
politice ale papalității și regalității ungare rămân 
comune pe o durată îndelungată,traversând veacul 
ultimilor arpadieni și făcându-se simțite și în secolul 
angevin. Sprijinul de care s-au bucurat dominicanii în 
Transilvania reiese din felul în care papalitatea a căutat 
să protejeze ordinul, ori de câte ori călugării au fost 
„stânjeniți” în activitatea lor chiar de către unii membri 
ai instituțiilor clericale, amenințate în privilegiile lor de 
sosirea și dezvoltarea acestora.

Alte activități ale ordinului dominican în 
Transilvania, deși nu la fel de numeros reprezentate 
în documentele emise de scaunul pontifical ori de 
regalitatea ungară fac referire la reconstrucții ale unor 
așezăminte distruse ca urmare a invaziei mongole din 
1241-1242 sau a atacurilor otomane de mai târziu. 
Un alt aspect evidențiază activitatea conventurilor 
dominicane în certificarea documentelor emise de 
către regalitate, respectiv de loca credibilia.

În ceea ce privește materialul documentar referitor 
la prezența reprezentanților ordinului franciscan, 
aceștia și-au dezvoltat conventuri în Transilvania în 
orașe precum Bistrița, Orăștie, Sibiu, Târgu-Mureș, 
Teiuș, Hunedoara, Hațeg, Cluj, Brașov, Mediaș, 
Miercurea-Ciuc, dar și în comunități mai mici, cum ar 
fi Albești ori Suseni, ambele în județul Mureș.12 Deși 
documentele sunt mai reduse în cazul franciscanilor, ele 
prezintă similarități față de activitatea dominicanilor. 
Totuși, în anii 1320, popularitatea acestora va duce la 
impunerea Ordinului fraților minori în lupta împotriva 
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1382).22 După demersuri derulate de-a lungul câtorva 
decenii, Ordinul paulin a fost recunoscut ca atare de 
către papalitate în anul 1308 și a fost așezat sub regula 
Sf. Augustin.23 Nu ar trebui să ne surprindă faptul că 
regele Ludovic I al Ungariei a fost printre cei mai de 
seamă promotori ai Ordinului paulin, mai ales prin 
prisma eforturilor sale de a îmbunătăți situația acestuia 
și de a aduce relicvele Sf. Paul Thebanul din Veneția 
la Budapesta și de a le adăposti în mănăstirea Sf. 
Laurențiu, ce avea să devină astfel nu doar cel mai mare 
așezământ paulin, ci și un adevărat loc de pelerinaj.24 
Tot el a fost cel care a dat poruncă să fie ridicată o 
mănăstire paulină în Maramureș, în anul 1363.25 Pe 
de altă parte, și Goblin, episcopul Transilvaniei, a 
susținut înființarea unui claustru în Alba Iulia două 
decenii mai târziu.26 Acest așezământ, după cum 
demonstrează cercetările recente nu se situa în ceea ce 
înseamnă orașul Alba Iulia de astăzi, ci în apropiere, 
în satul Tăuți. întemeierea acestuiaeste posibil să se fi 
produs chiar mai curând, ținând cont că în anul 1299, 
eremiții paulini erau deja proprietarii domeniului 
Micești. Din anul 1402 datează o indulgență papală 
acordată paulinilor din Tăuți și preotului Blasiu din 
Cojocna pentru a susține eforturile de ridicare a unei 
noi capele închinată Sf. Ecaterina de Cojocna.27 Alte 
surse plasează începuturile mănăstirii din Tăuți în anul 
1379.28 Printre susținătorii Ordinului paulin, pe lângă 
regalitate trebuie evidențiată și nobilimea din mediul 
rural. Oricare ar fi fost proveniența celor ce sprijineau 
ordinul, donațiile către acesta constau de regulă în 
terenuri, vii, mori sau chiar structuri ecleziastice 
existente. Spre exemplu, în 12 mai 1358, regele Ludovic 
I al Ungariei emite din nou un ordin din 1355 privind 
mănăstirea paulină din Diosgyőr (nord-estul Ungariei 
de astăzi), în care este reiteratădonarea drepturilor de 
proprietate asupra unei mori. Printre martorii citați se 
număra și Andrei, episcop al Transilvaniei, împreună cu 
episcopii de Cenad, Oradea și cel al Transilvaniei.29În 
plus, există situații în care reprezentanți ai nobilimii 
cedează structuri ecleziastice pentru a fi folosite de 
către conventurile pauline învecinate.30

În anul 1384, Maria, regina Ungariei, confirma o 
donație către Ordinul paulin, constând în domeniul 
Varhel. Se pare că și acest document reprezintă 
repunerea pe tapet a unei donații efectuată de facto 
anterior, în anul 1376. Conform ambelor documente, 
domeniul Varhel fusese donat paulinilor de către Ștefan, 
fost voievod al Transilvaniei, și Ladislau, fiul acestuia. 
Scopul binefăcătorilor a fost de a oferi călugărilor 
condițiile necesare ridicării unei noi mănăstiri, care 
urma să fie închinată Sf. Fecioare Maria.31

În unele cazuri, mănăstirile pauline sunt menționate 
în documente, chiar dacă nu fac obiectul principal 
al acestora. Spre exemplu, așezământul paulin din 
Bărăbanț este amintit în anul 1369 în contextul unui 
demers de stabilire a delimitărilor domeniilor Bărăbanț, 

Micești și Șarda.32 În varianta latină a documentului, 
putem identifica amintirea acelor „heremitarum 
sancti pauli” în legătură cu domeniul Bărăbanț, însă 
traducerea în limba română pierde această sintagmă.33 
Se pare că această mănăstire paulină ar fi fost ridicată 
pe o structură pre-existentă. Noua construcție poate fi 
datată în anul 1376, atunci când a fost închinată Sf. 
Fecioare Maria.34

Un ultim aspect ce trebuie amintit, evidențiat 
și prin prisma documentelor îl reprezintă Relația 
mănăstirilor pauline, respectiv a călugărilor paulini cu 
domeniile nobiliare învecinate și cu patriarhii acelor 
familii, care nu a fost întotdeauna de natură pașnică ori 
non-conflictuală. Chiar dacă majoritatea „vecinilor” 
mănăstirilor pauline din mediul rural au fost dispuși 
să le susțină prin donații, documentele au înregistrat și 
situații nefericite, cum a fostcazul în Păuca (jud. Sibiu) 
ori în Nușfalău (jud. Sălaj). Mănăstirea paulină din 
Păuca a fost menționată prima dată într-un document 
emis în anul 141835 de către Papa Martin al V-lea (1417-
1431), când este precizat hramul bisericii mănăstirii, 
și anume cel al Sf. Fecioare Maria. Același document 
amintește și un anume Ladislau, preot în Dobring, 
care a contribuit la întemeierea așezământului. Se 
poate spune că existența acestuia a fost una efemeră, 
întinzându-se doar pe durata a trei decenii, până când s-a 
decis transferul acesteia către Ordinul franciscan. Chiar 
și în acest scurt răstimp, familia Kereky, proprietara 
terenurilor învecinate a reprezentat cauza unor conflicte 
îndreptate către călugării paulini. Acestea au continuat 
și după preluarea mănăstirii de către franciscani, iar 
documentele au continuat să facă referire la călugări 
ca fiind aparținători ai Ordinului paulin, chiar dacă 
situația nu mai era aceeași. Sursele scrise amintesc un 
episod în care membri ai familiei amintite, împreună 
cu câteva ajutoare au trecut abuziv în pășunile și 
pădurile călugărilor, atacând chiar unul dintre aceștia. 
Drept sancțiune, Blasius, voievodul Transilvaniei a 
ordonat plata a 1000 de guldeni.36 Situația moștenirii 
pauline din Nușfalău este una precară. Rămășițele 
arhitecturale ale acesteia au dispărut, păstrându-se doar 
mențiuni documentare. Acest așezământ paulin a fost 
de asemenea închinat Sf. Fecioare Maria. Din păcate, și 
aici s-au înregistrat evenimente nefericite între călugări 
și familia Báthory, în posesiunea căreia a intrat ulterior 
domeniul călugărilor paulini din Nușfalău.37

Printre conluziile ce se impun după trecerea în 
revistă a documentelor cuprinse în edițiile amintite 
la începutul acestui demers se remarcă în primul 
rând intensificarea categoriilor de ordine mendicante 
prezente în Transilvania, începând cu secolul al XIII-
lea. De aici, diversitatea activităților, numeroasele 
conventuri mendicante, răspândirea activității și 
în afară spațiului Carpatic accentuează importanța 
conferită acestora. În zonele în care au funcționat, 
mendicanții au contribuit la modificarea raporturilor 
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