Elemente devoţionale
în
viaţa asociaţiilor laice din Cluj (secolul al XV-lea)

Carmen FLOREA

Implicarea laicilor în viaţa religioasă este considerată una din trăsăturile esenţiale ale devoţiunii medievale
târzii.' Modalităţile concrete prin care laicii au reuşit să-şi dezvolte propriile repere devoţionale sunt strâns legate
de funcţionarea asociaţiilor laice. Studiul de faţă îşi propune deci să definească din punct de vedere terminologie
ce au însemnat asociaţiile laicilor în secolul al XV-lea în Cluj şi care au fost coordonatele esenţiale în funcţie de
care şi-au organizat viaţa religioasă cotidiană.
Din punct de vedere al dezvoltării urbane, Clujul secolului al XV-lea se încadrează în tipologia oraşelor din
regatul Ungariei medievale ajungând (prin privilegiul emis de regele Sigismund de Luxemburg în 1405) Ia statutul
de oraş liber regal. 2 Acest statut permitea cetăţenilor din Cluj să aleagă organele de conducere ale oraşului
Qudecătorul şi consiliul magistraţilor), precum şi parohul oraşului. Implicarea directă a cetăţenilor în viaţa şi
conducerea oraşului a determinat o creştere a iniţiativei lor, nu doar în domeniul economic sau social, dar şi în cel
religios. O a doua caracteristică esenţială a Clujului în această perioadă este creşterea importanţei comunităţii
maghiare în viaţa oraşului. Comunitatea maghiară ajunge treptat să participe în mod egal la conducerea oraşului,)
din a doua jumătate a secolului al XV-lea putem vorbi despre un proces similar şi în domeniul vieţii religioase
prin transformarea bisericii Sf. Petru şi Pavel într-o biserică parohială aflată la dispoziţia comunităţii maghiare•
Imaginea pe care ne-o oferă deci Clujul secolului al XV-lea este aceea a unui oraş liber, în care cetăţenii au
iniţiativa şi controlul asupra vieţii interne a oraşului, în ceea ce priveşte activitatea comercială şi meşteşugărească,
precum şi în viaţa religioasă. Al doilea pas necesar în analiza de faţă este acela de a vedea în ce măsură asociaţiile
laice din Cluj au contribuit, prin modalităţile de exprimare a devoţiunii la transformarea oraşului într-un
microcosmos religios.
1 Andre Vauchez, The Laify in the Middle Ages. Religious Beleifs and Devotional Practices, Notre Dame and London: University
of Notre Dame Press, 1993, această lucrare a reprezentat un punct de turnură în istoriografia preocupată de studierea vieţii religioase
pentru că a propus o abordare a acestui domeniu nu din perspectiva dezvoltării instituţionale a bisericii, ci din perspectiva participării şi
implicării laicilor în viaţa religioasă. O propunere similară a fost formulată cu câteva decenii înainte de Lajos Pâsztor. A magyarsag
val/asos e/ete a Jagel/6k koraban. Budapest, Egyetemi Kirâlyi Nyomda. 1940 care analizând schimbarea profundă pe care apariţia
ordinelor mendicante a produs-o în pietatea evului mediu târziu a evidenţiat faptul că salvarea sufletelor ca ideal al vieţii religioase a
devenit accesibilă şi laicilor. În consecinţă la sfârşitul secolului al XV-lea şi la începutul secolului al XVI-lea aceştia s-au implicat activ
în organizarea vieţii lor religioase.
2
Elek Jakab, Okleveltar Kolozsvar tortenetehez, Buda, Magyar Kirâlyi Nyomda, 1870-1888, doc. LXXVI, p. 123-126; Samuel
Goldenberg, Clujul in secolul al..'(l/1-lea Bucureşti, Editura Academiei Române, 1957, p. 15-18.
3 Lâszl6 Makkai, Kolozsvar. Egy magyar varos ezer esztendeje, Kolozsvâr, Kolozsvâr Vâros Kiadâsa, 1942, p. 16-22; Jdem,
Tarsadalom es nemzetiseg a kozepkori Kolozsvaron, Kolozsvâr, 1943; ascensiunea comunităţii maghiare din Cluj atât din punct de
vedere economic, cât şi al participării la conducerea oraşului începând din a doua jumătate a secolului al XV-lea este discutată şi de Jen6
Szucs. 1"izrosok es kezmiivesseg a XV szazadi Magyarorszagon Budapest, Muvelt Nep, 1955, passim.
4 Marie Madeleine de Ce\~ns, L 'Eglise dans les vi/les hongroises aux .m· et .XV siecles (These pour le Noveau Doctorat),
Universite de Paris-Sorbonne, 1995, p. 108-11 Oşi Elek Jakab, Kolozsvar tortenete Buda, Magyar Kir. Egyetemy Nyomda, 1870-1888, p.
416-420.
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Din punct de vedere al instituţiilor ecleziastice existente în acest oraş trebuie amintite cele două biserici
parohiale Sf. Mihail şi Sf. Petru şi Pavel, existenţa unui convent dominican dedicat Fecioarei Maria şi Sf. Anton,
precum şi a unui convent franciscan observant dedicat tot Fecioarei Maria. Bisericile parohiale din Cluj depin~ea~
din punct de vedere ecleziastic de episcopia Transilvaniei, în timp ce conventele mendicante, conform moda~ttăţn
de organizare a Ordinelor Dominican şi Franciscan, depindeau de priorul general al celor două provincii. In ce
măsură acest "echipament" instituţional religios a permis cetăţenilor clujeni la sfârşitul Evului Mediu să-şi dezvolte
propriile modele devoţionale, în acest cadru sau în afara lui, iată principala întrebare a cercetării de faţă.
La nivelul surselor, terminologia referitoare la asociaţiile laice nu face distincţie între jraternitas, societas,
confraternitas, comunitas, bruderschaft sau cehe 5. Din acest motiv, urmând o sugestie formulată în istoriografia
secolului trecut 6 ne propunem o trecere în revistă a felului în care sursele existente vorbesc despre asociaţiile laice
din Cluj. A.stfel, un act emis de către episcopul Transilvaniei în anul 1408 menţionează existenţa uneifraternitas
exulum 7, apoi asociaţiile profesionale ale măcelarilor şi pielarilor sunt denumite în documente dreptfraternitatem
şi conjraternitatem 8, termenii zecam el conjraternitatem sau zecham seu conjraternitatem se regăsesc în statutele
asociaţiilor profesionale ale lăcătuşilor, croitorilor, fierari lor şi blănarilor9 . Din a doua jumătate a secolului al XV-lea
există informaţii despre o confraternitate dominicană 10 şi despre o fraternitate franciscană observantă.
Ipoteza pe care o formulăm este aceea că pentru Clujul secolului al XV-lea la nivelul surselor edite asociaţiile
laice presupun o grupare pe baze profesionale, dar având şi obiective religioase, precum şi o grupare a laicilor sub
autoritatea spirituală a ordinelor mendicante. Un exemplu interesant îl constituie "fraternitas exulum", o asociaţie
având scopuri precumpănitor caritabile (asistenţă spirituală şi materială oferită prizonierilor, condamnaţilor la
moarte, săracilor, vagabonzilor), şi care conform actului din 1408 grupează membrii din elita Clujului. 12 Această
ipoteză ia în considerare propunerile venite dinspre istoriografia occidentală a ultimului deceniu. Aceste propuneri
au demonstrat convingător că asociaţiile laice (independent de termenii cu care sunt denumite de către surse) au
permis întâlnirea a două domenii considerate de istoriografia anterioară în mod ireconciliabil diferite şi anume cel
al sacrului şi profanului. Pentru perioada medievală însă aceste două aspecte ale vieţii au format un tot complementar.
Asemeni unei familii, membrii asociaţiilor laice au contribuit, prin obligaţiile profesionale şi legăturile existente
între membrii lor, la creşterea coeziunii sociale. În plan religios se constată o dezvoltare a acestui model familial
prin faptul că membrii asociaţiilor laice doreau să asigure sprijin pentru cei vii (în caz de boală) şi pentru cei morţi
(prin organizarea şi participarea la funeraliile unui membru asociat şi prin rugăciunile comune). Putem vorbi deci
despre o solidaritate care funcţionează între cei vii şi între cei vii şi cei morţi deopotrivă. n
Secolele al XIV-lea şi al XV-lea au reprezentat pentru oraşele din regatul Ungariei o perioadă de puternică
dezvoltare. Iniţiativa laicilor în domeniul vieţii religioase a fost una din trăsăturile constante în peisajul urban
medieval maghiar. Modalitatea concretă a acestei iniţiative s-a manifestat şi în activitatea asociaţiilor laice.
Istoriografia preocupată de studierea acestui fenomen a distins între confrerii devoţionale (care grupează el eri ci şi
laici şi al căror punct central al devoţiunii este construit în jurul unui sacrament, Corpus Christi, sau a unei
11

5

de Cevins, L 'E.glise, p. 290-5.
Gusztav Lindner,"Akolozsvâri kalandos târsulatok", Erdelyi Milzeum, XI, 1894, p. 64-84 subliniază că termeni ca czecham et
fraternitatem, czecham seu fraternitatem, czecham et confraternitatem, czecham sive confraternitatem se referă fie la aspectele devoţionale
sau economice menţionate în statutele asociaţiilor profesionale, fie la ambele.
7
Jakab, Okleveltar ... , doc. LXXXV, p. 147-8.
8
/bidem, doc. XCV, p. 162-3, doc. CVII, p. 183 şi doc. CXXIX, p. 212-213.
9
/bidem, doc. CXXXVI, p. 221-223, doc. CLV, p. 250-253, doc. CLVIII, p. 255-257, doc. CLXIII, p. 263-264.
10
Zsigmond Jak6, A kolozsmonostori konventjegyz6konyvei (1289-1556), voi. I-11, Budapest: Akademiai Kiad6, 1990, doc.
1465, p. 569 şi doc. 1471, p. 571.
11
Franz Zimmermann, Cari Werner, Gustav Gtindisch, Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbiirgen, vol. VI,
Bucureşti: Editura Academiei Române, 1990, doc. 3331, p. 154.
12
Dintre membrii amintiţi în acest act se numără judecătorul oraşului Mikl6s Mun, precum şi membri ai consiliului magistraţilor,
Jakab Biilkischer şi Keresztely Baumann, cf. Jakab, Koloszvar .. ., p. 405-407.
IJ John Henderson, Piety and Charity in Late Medieval Florence, Cambridge, Cambridge University Press, 1995 passim şi
Catherine Vincent, Les confreries medievales dans le royaume de France XIlle-.XVe si~cles. Paris, Editions Albin Michel, 1994 passim.
6
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14

rugăciuni specifice- Rozariul) . Există apoi asociaţii de tipul "fraternitas exulum" care se remarcă prin asistenţa
spirituală, dar şi materială pe care o acordă prizonierilor, condamnaţilor la moarte, vagabonzilor şi săracilor,

elementul distinctiv al pietăţii lor constituind-! caritatea. 15
Secolul al XV-lea marchează o creştere a numărului asociaţiilor profesionale (creştere aflată în strânsă
dependenţă cu dezvoltarea meşteşugărească şi comercială a oraşelor). Aceste asociaţii grupează membrii aceleaşi
profesiuni, în scopul protejării intereselor profesionale ale acestora. De foarte multe ori însă statutele de funcţionare
ale acestor asociaţii stabilesc şi obligaţiile religioase ale membrilor lor Principala deosebire între asociaţiile
profesionale şi confreriile devoţionale este aceea că primele nu au nici un cleric printre membri. O altă trăsătură
distinctivă a asociaţiilor profesionale este că femeile şi copii nu erau consideraţi membri deplini, dar nici nu erau
în mod explicit excluşi din sfera preocupărilor caritabile şi liturgice ale acestor asociaţii. 16
Ordinele Mendicante au oferit şi ele un cadru de organizare a laicilor în confraternităţi sau fraternităţi. Se
remarcă o răspândire pe scară largă a acestora în oraşele Transilvaniei medievale, o posibilă explicaţie fiind
densitatea conventelor mendicante în această zonă. 17
Considerarea asociaţiilor profesionale, a "fraternitas exulum", a confraternităţii dominicane şi a fraternităţii
franciscane observante drept asociaţii laice nu se poate argumenta în afara analizării raporturilor care au existat
intre aceste grupări (fie profesionale, fie devoţionale) şi autoritatea urbană şi cea ecleziastică. Conform surselor
analizate asociaţiile profesionale, mai exact statutele lor sunt aprobate de către consiliul oraşului. "Fraternitas
exulum" apare pentru prima dată menţionată într-un document emis de către episcopul Transilvaniei, în timp ce
confraternitatea dorninicană şi fraternitatea observantă franciscană sunt definite în raport cu priorul dorninicanilor
din Cluj şi cu priorul general al provinciei Franciscane observante. O primă constatare deci este aceea că în cazul
asociaţiilor profesionale autoritatea urbană joacă un rol de prim ordin, în timp ce în cazul "fratemitas exulum",
confraternităţii dominicane şi a fraternităţii observante franciscane acest rol îi revine autorităţii ecleziastice.
Care au fost elementele devoţionale relevate de sursele referitoare la aceste asociaţii laice?
Elementul comun în cazul asociaţiilor profesionale este grija pe care membrii acestora trebuie să o aibă
faţă de altarele bisericii parohiale Sf. Mihail. Altarele menţionate în surse sunt: asociaţia profesională a măcelarilor
se ocupă de întreţinerea altarului Sf. Mihail, asociaţia tăbăcarilor are în grijă altarul dedicat Fecioarei Maria,
asociaţia profesională a lăcătuşilor - altarul dedicat Sf. Ladislaus, asociaţia profesională a croitorilor - altarul
dedicat Tuturor Sfinţilor, asociaţia profesională a fierarilor este menţionată în documente ca fiind responsabilă de
altarul dedicat Sf. Ladislaus (este probabil că dată fiind apropierea din punct de vedere al meşteşugurilor practicate
fierarii şi lăcătuşii au avut în comun grijă de altarul Sf. Ladislaus).
A avea grijă de un altar însemna în esenţă asigurarea mobilierului şi a lumânărilor necesare acestuia, dar şi
a participa (o prevedere obligatorie pentru toţi membrii asociaţiilor profesionale) la sărbătoarea anuală a sfântului/
18

14
de Cevins, L 'Eg/ise ... , p. 291 şi Sumegi, J6zsef. "Az oltariszentseg es a Szent Ver tisztelete a kăzepkori Magyarorszagon"
Essays in Church History in Medieval Hungary, 3 (1990),107-119 oferă infonnaţii relevante despre activitatea fraternitătilor Corpus
Christi din Ungaria medievală. Impresia unei adevărate reţele de fratemităţi Corpus Christi activând la nivelul întregului regat este
confim1ată de similitudinea practicilor devoţionale ale membrilor acestora şi anume venerarea trupului şi sângelui lui Christos, participarea
în fiecare joi Ia Iiturghia celebrată la altarul Corpus Christi şi rugăciunea în comun pentru salvarea sufletelor celor decedaţi. Istoriografia
recentă, Miri Rubin, Corpus Christi. The Eucharist in Late Medieval Cu/ture, Cambridge, Cambridge University Press, 1991. a analizat
(folosind sugestii metodologice provenind dinspre antropologia istorică) fundamentele teologice ale cultului euharislic dar şi semnificaţia
acestui cult în viaţa religioasă a laicilor, cadrul de manifestare constituindu-l parohia.
15
Pasztor, A magyarsag ... , p. 59; Sziics, Varosok ... , p. 328- subliniază faptul că acţiunile caritabile ale acestui tip de asociaţie
laică fraternitas exu/um nu îi aveau în vedere doar pe cetăţenii oraşelor Wlde aclivau, dar şi pe cei care vizitând aceste oraşe se îmbolnăveau
sau mureau acolo. Asemenea asociaţii caritabile au existat şi în alte oraşe ale Ungariei medievale- Oradea, Baia-Mare, Pecs şi Sopron.
16 de Cevins, L 'Eglise ... , p. 701.
1
' Monografii dedicate Ordinului Dominican în Ungaria medievală - Andras Harsânyi, A Domonkosrend Magyarorszagon a
reformaci6 elott, Debrecen, Refonnatus Nyomda, 1938 şi Ordinului Franciscan Janos Karacsonyi, Szt. Frencz rendjenek tortenete
Magyarorszagon 1711 -ig, Budapcst, Magyar Tudomanyos Akademia, 1922; aceste monografii deşi au fost scrise in perioada interbelică
se constituie încă în pWlcte de referinţă obligatorii în studierea apariţiei şi răspândirii Ordinelor Mendicante în Ungaria medievală.
18
Jakab, Okleveltar ... , doc. CVII, p. 183, doc. CXLIX, p. 237-239, doc. CLII, p. 242-247, doc. CLV, p. 250-253, doc. CLVIII,
p. 255-7, doc. CLXIII, p. 263-4, doc. CLXXIV, p. 276-8, doc. CLXXVIII, p. 285-9.
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sfintei căruia îi era dedicat altarul. Se poate considera că asistăm la un transfer de atribuţii din zona materialului
în cea a spiritualului şi anume: prezervarea unui altar deschidea drumul unui timp sacr~ pet~ecu~ împreună d_e
către toţi membrii unei asociaţii profesionale. Conform statutelor în cazul decesului unUia dmtre membn,
întreaga asociaţie era obligată nu doar să participe la funeralii, dar şi la organizarea acestora. Pentru a vedea
dacă există o legătură directă între venerarea unui sfant/sfinte ca patron al unei asociaţii laice şi transformarea
acestuia/acesteia într-un intercesor este necesar să ne referim la componentele serviciului divin celebrat în
Cluj în secolul al XV-lea. Stabilit în 1414, apoi reconfirmat în 1422 şi 1453 acesta prevedea: un serviciu
religios zilnic dedicat Fecioarei Maria, doua servicii divine/zi în onoarea Sf. Mihail, servicii religioase zilnice
la altarele dedicate Tuturor Sfinţilor şi Sf. Ana, la altarul dedicat Sf. Ecaterina un serviciu divin pentru salvarea
sufletelor care trebuia celebrat în fiecare luni, iar în fiecare joi celebrarea liturghiei la altarul Corpus Christi. 19
Această enumerare trebuie comparată cu altarele menţionate în documentele referitoare la asociaţiile laice. Se
constată că altarele dedicate Fecioarei Maria, Sf. Mihail şi Tuturor Sfinţilor constituiau spaţiul liturgic cel mai
bine reprezentat în secolul al XV-lea în Cluj, unde asistăm la o extensie a timpului liturgic pe care membrii
asociaţiilor profesionale îl petreceau împreună.
Pentru a înţelege mai bine importanţa unui spaţiu şi timp liturgic comun, ca posibilitate de exprimare a
devotiunii
. membrilor unei asociatii. laice merită adus în discutie
. un document emis în anul1422 de către consiliul
magistraţilor din Cluj. Acesta, constatând că membrii asociaţiei profesionale a măcelarilor în grija cărora se afla
altarul dedicat Sf. Mihail sunt influenţaţi de idei eretice (husite )20 neglijează atât întreţinerea altarului, cât şi
participarea la serviciul religios celebrat la acest altar, hotăreşte pedepsirea acestora. Importanţa acestei decizii
rezidă în faptul că autoritatea urbană intervine, corectând comportamentul religios al unor membri din această
asociaţie Intervenţie cu atât mai semnificativă cu cât conform deciziilor episcopale din 1414 şi probabil deloc
întâmplător din 1422 la altarul Sf. Mihail urmau a fi oficiate două servicii religioase în fiecare zi .
O altă caracteristică a asociaţiilor laice din Cluj este stabilirea unor pedepse pentru cei care nu participă la
celebrarea zilelor anumitor sfinţi sau la servicii divine speciale. Astfel, membrii asociaţiei profesionale a croitorilor
erau obligaţi prin statut să ia parte la liturghia de Crăciun şi de Paşti, la procesiunea de Corpus Christi, la sărbătorile
mariane. Croitorii ucenici trebuiau să plătească câte o liturghie în Miercurea şi Sâmbăta după lnvocavit, Pentecost,
Exaltaio O-ucis şi Sf. Lucia şi să aducă lumânări de ziua Corpus Christi. Ceea ce reiese din aceste prevederi
demonstrează în primul rând obligaţiile de ordin religios impuse tuturor membrilor (adulţi şi tineri) asociaţiei
profesionale a croitorilor. Dintre sărbătorile cele mai des menţionate se remarcă cele cristice şi cele mariane, cu
un accent deosebit pus pe procesiunea organizată de Corpus Christi. Din păcate nu a supravieţuit nici o sursă
direct referitoare la fraternitatea Corpus Christi şi modul în care aceasta a activat în Clujul medieval. Există doar
informaţii indirecte despre existenţa unei fraternităţi de acest tip în Cluj. După cum reiese însă din statutul asociaţiei
profesionale a croitorilor, fraternitatea Corpus Christi din Cluj pare să fi jucat un rol esenţial în viaţa religioasă a

.

oraşului

Exemplele aduse în di~cuţie ilustrează convingător două aspecte esenţiale ale devoţiunii membrilor
asociaţiilor laice din Cluj în secolul al XV-lea. Primul aspect reflectă implicarea într-o manieră coercitivă a autorităţii
urbane în asigurarea cadrului necesar- respectiv cel oferit de altarul Sf. Mihail de exprimare a pietăţii. Rezultând
direct din grija arătată altarelor bisericii parohiale Sf Mihail este şi asocierea clerului parohial la desfăşurarea
vieţii religioase a laicilor, prin obligaţiile pastorale care reveneau acestui cler conform deciziilor episcopale.
Un al doilea aspect important derivă tot din obligaţiile de întreţinere a altarelor. Concentrând din punct de
vedere material, dar şi spiritual activitatea laicilor din Cluj, altarele bisericii Sf. Mihail au reprezentat punctul de
întâlnire a membrilor asociaţiilor profesionale. Prin rugăciunile comune ale celor vii, rugăciuni menite să asigure
salvarea membrilor decedaţi şi prin faptul că aceste rugăciuni aveau un spaţiu şi un timp sacru bine delimitate, au
permis transformarea asociaţiilor profesionale prin intermediul unei manifestări devoţionale în asociaţii laice.
Acţionând după reperele unui model familial membrii acestor asociaţii mediau sau îşi propuneau să medieze, prin
19
20

Jakab, Okleveltar ... , doc. LXXXIX, p.152-153 şi doc. CXI, p. 187-188.
Lajos Demeny,Az 1437-1438.evi Erdelyi parasztfelkelesfomisai, Bucureşti, Kriterion, 1991, passim.
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rugăciuni la altarul unui sfânt, obţinerea mântuirii proprii, dar şi pe cea a membrilor decedaţi. 21 Se poate observa
un proces paralel: sfântul patron al unei asociaţii profesionale se transformă într-un intercesor prin intermediul

membrilor respectivei asociaţii care cel puţin în timpul şi spaţiul liturgic circumscris lor activează asemeni unei
asociaţii laice.
"Fraternitas exulum" acumulând funcţii cu un caracter precumpănitor caritabil se află în strânsă legătură
cu autoritatea ecleziastică Astfel, în schimbul unei donaţii făcute bisericii parohiale Sf. Mihail acestei asociaţii
laice i se confirmă de către episcopul Transilvaniei dreptul de a avea un capelan (selectat din clerul parohial) care
să asigure celebrarea serviciului religios. Ceea ce este semnificativ rezidă în faptul că desemnarea acestui capelan
urma să fie o îndatorire continuă a clerului parohiei Sf. Mihail, deoarece membrii din "fraternitas exulum" dedicată
Sf Ecaterina solicitau un serviciu divin perpetuu, celebrat în fiecare luni la altarul acestei sfinte pentru salvarea
sufletelor lor, a părinţilor lor şi a celor decedaţi. Acest exemplu ilustrează cel mai bine solidaritatea existentă între
membrii asociaţiei şi cei pe care îi asistau deoarece capelanul angajat de ei trebuia să asigure celebrarea funeralii lor.
În paralel trebuie amintit faptul relevat convingător de documentul analizat şi anume că solidaritatea viilor se
prelungeşte în lumea de dincolo (avem deci o solidaritate a celor rămaşi şi a celor plecaţi), momentul în care
această solidaritate se manifesta în Clujul secolului al XV-lea fiind în fiecare luni la altarul Sf. Ecaterina.c 2
Confraternitatea dominicană şi fraternitatea observantă franciscană sunt aduse în discuţie pentru a întregi
modelul devoţional al asociaţiilor laice. Există dovezi despre opţiunile exprimate de unii membri ai acestei
confraternităţi de a fi înmormântaţi în cimitirul dominican. 23 Relevanţa acestei opţiuni demonstrează pe de o parte
competiţia existentă între clerul parohial şi cel dominican în Cluj în această perioadă, dar şi semnificaţia pe care
spaţiul sacru dominican îl avea pentru respectivii laici, considerându-se că există o legătură directă între obţinerea
mântuirii şi locul de înmormântare ales.
Exemplul fraternităţii observante franciscane aduce în atenţie o caracteristică principală a asociaţionismului
medieval şi anume modelul familiei. În 1463 în fraternitatea observantă franciscană din Cluj sunt primi~ nu doar
bărbaţii, ci şi soţiile şi copii lor 2 ~ Relevantă în cazul prezentului argument este şi următoarea observaţie. Actul din
1463 denumeşte şi profesia celor acceptaţi în fraternitatea franciscană observantă şi anume croitorii. Din punct df
vedere economic şi social aceştia reprezentau o categorie bine delimitată în Clujul secolului al XV-lea. 25 Afilierea
lor la Ordinul Franciscan Observant trebuie să fi fost sub directa autoritate a priorului general al provinciei
franciscane observante, deoarece conventul franciscan observant, mai exact iniţiativa construirii unei biserici
observante franciscane în Cluj îi aparţine regelui Matei Corvin şi datează din anul 1486. 26 Cercetări viitoare vor
trebui să stabilească modalităţile concrete prin care această fraternitate franciscană observantă a funcţionat în
intervalul 1463-1486.
Considerarea, mai exact încadrarea fraternităţii franciscane observante în tipologia asociaţiilor laice este
justificată dacă luăm în calcul faptul că membrii ai asociaţiei profesionale a croitorilor erau implicaţi în viaţa
religioasă a Clujului prin două filiere: cea oferită de Ordinul Franciscan Observant şi a doua de natură parohială,
prin grija pe care o purtau altarului Tuturor Sfinţilor din biserica Sf. Mihail şi prin ·participarea la serviciul religios
oficiat la acest altar.

21

Gabor Klaniczay, "Le culte des saints dans la Hongrie medievale (Problemes de recherche}," Acta llistorica Academiae
Scientiarum Hungarica 29 (1983}, 57-78 şi Vincent, Les confreries .. ,p. 107-111.
1
' John Bossy, "The mass as a social institution, 1200-1700," Pas/ and Present 100, (1983): 29-62 defineşte spiritul de comunitate
care se stabileşte între participanţi în momentul celebrării sen-iciului religios, acesta constituindu-se într-un element catalizator care
dizolvă diferenţele existente între oameni într-un spaţiu şi timp neliturgice. De asemenea, Jacques Chiffoleau, La comptabilite de l'audela. Les hommes, la mort et la religion dans la region d 'Avigon a !afin du Moyen Age (versl320-versl480). Rome, Ecole Fran~ţaise de
Rome, 1981 referindu-se la devoţiunea membrilor asociaţiilor laice subliniază că prin actul rugăciunii comune solidaritatea viilor se
prelungeşte literalmente în lumea de dincolo.
23
Jak6, A kolozsmonostori ... , doc. 1465, p. 569 şi doc. 1471, p. 571.
24
Urkundenbuch .. , voi. Vl, doc. 3331, p. 154.
25
Sziics, Varosok .. ., p. 38-43.
26
Jakab, Okleveltar ... , doc. CLXIX, p. 272.
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corpusul documentar supravieţuit din perioada medievală referitor la asociaţiile laice din Cluj nu este
deloc generos (lipsind liste ale membrilor acestor asociaţii, registre de socoteli, ca să amintim doar două din
tipurile de surse considerate indispensabile pentru acoperirea completă a scopului cercetării de faţă) se pot creiona
câteva concluzii. Prima ar fi că viaţa religioasă a asociaţiilor profesionale s-a desfăşurat în cadrul oferit de autoritatea
urbană şi biserica parohială Sf. Mihail, biserica Sf. Petru şi Pavel nefiind inclusă în schema de funcţionare a
asociaţiilor laice, că autoritatea ecleziastică a devenit o parte importantă a asociaţiilor laice cu un pronunţat
caracter devoţional ("fratemitas exulum", confraternitatea dominicană şi fratemitatea observantă franciscană)
prin reglementarea organizării interne a acestora.
O a doua concluzie ar fi aceea că punerea sub protecţia unui sfănt patron a prilejuit membrilor asociaţiilor
laice din Cluj practicarea unui anumit tip de viaţă religioasă. Integrabil schemei mântuirii acesta presupunea
întreţinerea altarului dedicat sfăntului patron al asociaţiei respective şi participarea la serviciul religios oficiat la
acel altar. Această componentă liturgică grupează membrii unei asociaţii laice, în vederea asigurării salvării celor
care fizic nu mai faceau parte din asociaţie. Este necesar să amintim că cercetări viitoare vor trebui să nuanţeze
aceste concluzii prin surprinderea implicării şi etnice, nu doar profesionale a membrilor asociaţiilor laice în viaţa
religioasă. Paralel este de dorit o explicare a absenţei celei de-a doua biserici parohiale din Cluj, cea dedicată Sf.'
Petru şi Pavel din viaţa asociaţiilor laice, precum şi definirea mai precisă a idealului devoţional a membrilor
confratemităţii dominicane şi a fraternităţii franciscane observante. Până atunci însă, lucrul cel mai semnificativ
ni se pare a fi acela că via salutis a fost imaginat (şi probabil trăit) de către membrii acestor asociaţii după un tipar
precum pe pământ aşa şi în cer.

DEVOTIONAL ELEMENTS IN LAY LIFE FROM CLUJ
DURING FIFTEE~TH CENTURY
(Abstract)
The laity implication in religious life was considered tobe a major characteristic oflate Medieval devotion.
The concrete ways by which laity managed to develop their own devotional aspects are connected to the function
of lay associations. The aim of this study is to define the place and importance of lay associations in Cluj during
Fifteenth Century.
The image of Cluj during Fifteenth Century is of a free town. The inhabitant had initiatives and fu li control
on administrative aspects of the town, commercial and religious life.
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