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Căsătoria și divorțul în Vișeu de Sus 
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

Rezumat 

Evoluția familiei și a divorțului în Vișeul de Sus pare să se
circumscrie tendințelor generale din satul românesc, cauzele
divorțului fiind aceleași ca în întreg spațiul transilvănean, greco-
catolic și ortodox. Analizând istoriografia legată de acest aspect se
pot observa similitudini cu restul Transilvaniei. Poate prezența unui
număr mai mare de muncitori sezonieri la pădure, majoritatea veniți
din Galiția, etnici ruteni reprezintă o diferență față de restul
Ardealului, care însă constituiau o problemă în plus la încheierea
căsătoriei, deoarece obținerea actelor originale necesare încheierii
căsătoriei putea dura mai mult și adesea mirii se deplasau ei înșiși în
satul natal pentru obținerea acestor acte. În cazul separării de masă și
pat și a divorțului definitiv se observă că și aici biserica a fost foarte
conservatoare și divorțul a venit după lungi încercări de împăcare, pe
care preotul satului le-a făcut împreună cu cei ce nu mai doreau
conviețuirea. 

Din păcate preotul nu a consemnat nimic despre acțiunile concrete
făcute în problema împăcării, despre declarațiile martorilor etc., care
ne-ar fi putut oferi mai multe informații despre relațiile din lumea
satului.

1 Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Cluj-Napoca. 
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Marriage and Divorce in Viseu de Sus 
in the Second Half of the 19th Century 

Summary

The evolution of the family and  divorce in Viseu de Sus seems to
circumscribe to  the general tendencies in the Romanian villages; the
main causes of divorce being the same as in all Greco-Catholic and
Orthodox Church.. Analyzing the youngest historiography related to
this aspect, many similarities can be observed with the rest of
Transylvania. Maybe the presence of a larger number of seasonal
workers in the forest, most of them coming from Galicia, the ethnic
Ruthenians, could be a difference from the rest of Transylvania,
which, however, constituted an additional problem at the conclusion
of the marriage, because the obtaining of the original documents
necessary for the marriage could take longer, and often the fiances
moved themselves to their native village to obtain these documents.
In the case of so called separation from the table and the bed and the
definitive divorce, it is noted that here the church was very
conservative and the divorce came after long reconciliation attempts,
which the priest of the village made together with the marriage people
who no longer wanted a common co-existence, from many reasons.

Unfortunately, the priest did not record anything about the concrete
actions made in the issue of reconciliation, about witness statements,
etc., that could have provided us with more information about village
relationships.
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Căsătoria și divorțul în Vișeu de Sus 
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

Una din cele mai importante instituții în lumea satului, căsătoria, era importantă
deoarece forma cuplul, ce reprezenta baza dezvoltării societății, era nucleul economic,
social, cultural2. Avea un caracter indisolubil și cei 2 soți erau un singur trup. Legalitatea
căsătoriei se baza teoretic „pe învoirea prezentă, liberă și împrumutată a  conjugilor și
exprimată în mod legiut”3. Întrucât până în 1894, când au fost adoptate legile XXXI și
XXXIII4, care excludeau biserica din validarea căsătoriei, divorțului, înregistrarea
nașterilor5, biserica a fost singura instituție care începând din 17846 a jucat un rol esențial
în ținerea Registrelor parohiale de stare civilă, aici trebuie căutate și informațiile legate de
formarea și destrămarea familiei în lumea satului transilvănean și maramureșean.

Modul de formare a familiei, resursele ei interne au fost analizate de Sorina Paula
Bolovan într-o lucrare de referință pentru istoriografia română, cu analiza surselor
documentare referitoare în general la Transilvania, fără Maramureș7.

Suntem cu totul de acord cu părerea exprimată de  Brie Mircea, conform căreia „Un
important moment în ceea ce priveşte încercarea statului austriac de a trasa competențele
laice şi ecleziastice privitoare la chestiunea matrimonială l-a constituit elaborarea codului
civil general austriac din 1811. În sarcina Bisericii intra obligația ținerii evidenței
registrelor de stare civilă, apoi tot ea se ocupa de toate problemele legate de contractarea
logodnei şi a căsătoriei (aceasta având competența de a valida sau nu o căsătorie), de
despărțirea de pat şi masă sau divorțul. Fiecărei confesiuni îi era recunoscută legislația şi
canoanele proprii). Statul avea competențe în ceea ce priveşte raporturile de familie,
drepturile matrimoniale şi succesorale. Tot autorităților laice li se puteau adresa şi
persoanele care erau nemulțumite de modalitatea în care Biserica a rezolvat anumite litigii
de natură matrimonială. Sorina Paula Bolovan vorbeşte chiar despre un „dualism” stat-
biserică în privința căsătoriei. Acest „dualism” s-a manifestat prin recunoaşterea reciprocă
a domeniilor în care fiecare parte urma să-şi exercite influența”8.
2 Diana Maria Covaci, Problema divorțului în Protopopiatul greco-catolic al Reghinului, pe
https://www.academia.edu/11109631/COVACI_- fila 205, accesat în 1 iunie 2019.
3 Ibidem.
4 Sorina Paula Bolovan, Familia în satul românesc din Transilvania. A doua jumătate a secolului al
XIX-lea și începutul secolului XX, Centrul de Studii Transilvane, Fundația Culturală Română, Cluj-Napoca,
1999, fila 66.
5 Ibidem.
6 Liviu Moldovan, Înregistrarea de către biserici a botezaților, cununaților şi înmormântărilor în
Țările Române în secolele XVIII – XIX, în volumul colectiv Populație şi societate. Izvoare de demografie
istorică, vol. III, …, fila 137.
7 Sorina Paula Bolovan, Op. cit.
8 Brie Mircea, Marriage in North-Western Transylvania (2nd half of the 19th century – beginning of
the 20th century): external conditionings and marital strategies, https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/
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În ceea ce privește dinamica căsătoriilor și a divorțurilor din Maramureșul istoric
studiile lipsesc, deoarece analiza materialului arhivistic cu referire la acest subiect este
variat și împrăștiat la mai multe instituții. Registrele parohiale și alte acte ale bisericilor,
cum ar fi o parte a Protocoalelor, corespondența etc. se află la Serviciul Județean Maramureș
al Arhivelor Naționale, o altă parte a documentelor emise în Maramureș, de preoții greco-
catolici ai satelor se află la Serviciul Județean Cluj al Arhivelor Naționale, în fondul
arhivistic Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla, o parte a documentelor create de biserici
s-au pierdut sau au fost traficate după închiderea bisericilor greco-catolice din 1948 și unele
după 1990. 

Prezentarea noastră are la bază un Protocol al Oficiului parohial greco-catolic din
Vișeul de Sus, primit în copie de la regretatul Ioan Chindriș. Originalul se află la Centrul
nobililor din  Vișeul de Sus, deși conform legii acesta ar trebui predat la Serviciul Județean
Maramureș al Arhivelor Naționale. Cu toate că preotul notează  câteva informații legate de
modul de încheiere a căsătoriilor, acestea sunt puține și insuficiente pentru a detalia modul
în care au fost făcute acestea, informații valoroase despre căsătorie putând fi luate din
Registrele parohiale de căsătorie.9

Căsătoria era încheiată după parcurgerea mai multor etape și întocmirea unor serii
de acte. Din Protocol reiese că era necesară prezentarea unui extras de naștere, eliberat de
preotul din parohia unde s-au născut mirele/mireasa. Atunci când acesta/ aceasta era născut
în Galiția era necesară deplasarea la locul nașterii pentru a aduce acest extras. Se constată
că în intervalul analizat au fost încheiate mai multe căsătorii cu persoane din Galiția. Pentru
căsătorii se cerea extras din Registrul de nașteri „cu scopul de a se căsători se cerea Cartea
botediului din locul nasceri sale….o presentiedia”10 .

Logodna trebuia anunțată de trei ori în biserică, deoarece „căsătoriile să nu se facă
cu grabă şi pripire, ci cu pregândire”. În cazul în care cei doi miri erau de confesiuni
diferite, „promulgările” trebuiau făcute în ambele biserici. În această situație, preotul
mirelui avea datoria de a anunța în scris pe parohul miresei că a săvârşit promulgarea. Pentru
anumite cazuri speciale, în vederea realizării unei căsătorii ce nu îndeplinea toate cerințele
canoanelor bisericeşti, episcopul putea acorda „dispensațiunea spre deslegarea piedicilor
bisericeşti”. Pe lângă piedicile bisericeşti puteau exista şi „oprelişti civile şi militare”.
Pentru acestea derogări acordau autoritățile civile şi, respectiv, cele militare11. Un asemenea
caz l-a reprezentat Ioan Timiș, militar în Sighet, care a trebui să obțină acceptul superiorilor
militari, pentru a se căsători  „Ioan Timis, patentalu invalid, dorindu a se casatori, incatu
se recere liertarea superiorilor militari, CR Oficiu numitu Verbs kommando Sziget sau
recerutu pentru esoperarea lierta ceseminatei”12.

handle/ document/32916/ssoar-2009-brie-Casatoria_in_nord-vestul_Transilvaniei_a.pdf?sequence=, accesat
în 25 iunie 2019
9 Acestea se găsesc la Serviciul Județean Maramureș al Arhivelor Naționale.
10 Protocolul oficiului parohial Vișeu de Sus, în continuare Protocolul  fila 12.
11 Brie Mircea, Op. cit.
12 Protocolul, fila 36.
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În cazul minorilor era necesară aprobarea părinților, alături de extrasul de naștere.
Un asemenea caz l-a reprezentat „Maria Iusko, minoreana prezinta invoirea tatalul si cartea
botediului, spre a se casatori”13.

Dispensa de la etate, necesară  în cazul în care unul dintre miri nu avea vărsta legală
de căsătorie, este surprinsă în cazul lui Vasiliu Tomojaga care, „voindu ase casatori cu
Eudochia Grad, incat numitu in anulu 1839 in a 11 Ianuariu este nascutu, si asia spre a se
putea casatori inca lipseste ½ de an. Sa asternut episcopului rugămintea pentre deslegarea
de pedeca aceasta a etatii dein ratiunile ca numitu rogatoru este adoptatu de unu unchiu
a seu, a careiua socie este orba, pentru ce e lipsa de muere in casa, 2) rogatu avand-o pe
una mana un nodu mare, nu e aptu spre a fi soldatu14. Dispensa a venit în 31 Iulie 1856,
după această dată căsătoria se putea încheia oricând. 

Dispensele de la consanguinitate erau cele mai frecvente. În lumea satului nu era
acceptată foarte ușor căsătoria între rudele foarte apropiate, dar după plata unor taxe
impedimentul rudeniei  nu mai era așa de drastic, dar întreaga procedură era foarte
anevoioasă și scumpă. Un caz interesant de căsătorie aprobată de biserică, în urma plății
unor taxe de iertare este cel al proprietarului de pământ din localitate, George Iura, care
dorea să se căsătorească cu mătușa sa Anna Hapka, sora mamei lui, o relație de rudenie
foarte apropiată, motiv pentru care preotul locului a cerut în 21 decembrie 1854 dispensă
de gr. I Episcopului diecezan din Muncaci. Căsătoria a fost aprobată doar după plata unei
sume foarte mari. În 6 febr. 1855 Episcopul din Muncaci cere trimiterea a 40 florini pentru
dispensa lui George Iura, bani care trebuiau trimiși cu anticipație, „acesta oft respectivului
domn rugator George Iuga spre împlinirea recerutei sume”15. „În 1 ianuarie 1856 “domnul
George Iura si-a plătit taxele pentru dispensă”, care au fost trimise la Muncaci”16. În 26
aprilie 1856 a sosit dispensa de la Muncaci, făcând posibilă căsătoria după mai bine de 1
an de la începutul acțiunii17.

Și văduvelor li se cerea o dovadă că erau singure și nu trăiau în concubinaj cu cineva.
Un asemenea caz l-a reprezentat Agripina  Berszan, care se pare că era originară din Vișeu,
dar a fost căsătorită în Bucovina „vaduva doreste sa se casatoreasca , i se cere diovada ca
este singura. S-a cerut preotului din Bucovina, anume din Wallovecz, unde a locuit aceasta
in timpul departarii sale, spre datul atestatului ca au fost in statu liberu, necasatorita in
intregul timp al petrecerii sale acolo”18.

O dispensă interesantă a fost cerută de preot pentru un anume Ștefan Tavicsul sau
Szevcsuk din Galiția, care dorea să se căsătorească cu o văduvă din localitate. Preotul a
cerut dispensă episcopului, deoarece se pare că viitorul mire ar fi trăit în concubinaj cu
viitoarea mireasă încă din timpul vieții primului soț al acesteia, lucru incriminat de biserică.

13 Ibidem, fila 62.
14 Ibidem, fila 32.
15 Protocolul, fila 12.
16 Ibidem, fila 19.
17 Ibidem, fila 25.
18 Ibidem, fila 70.
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„-Stefan Tavicsuk (Szevcsuk) din satul Runguri în galitia nascutu, inse dein copilaria lui in
Viseu de Sus petrecatoriu voindu a se casatori, fiendu ca lipsesce a fi provediutu cu cartea
Botediului. M.O. Parochulu dein Runguri prein litere a fostu recerutu, ca cartea botediului
cesiurata, pentru care Stefan Tavicsuk singuru in persona merge sa o estradae. (3 oct. 1856.
In 4 noi. 1856 a prezentat actul , incat s-au descoperitu pentru conviețuirea cu Evdochia
Mocsuk inca in viata barbatului ei, impedimentul crimei, motiv pentru care s-a cerut
dispensă la episcop)”19.

De obicei logodna ducea la căsătorie, protocolul menționează un singur caz de rupere
a logodnei, de comun acord. „Hapka alias Timis Ioan, invalidu potentatu s-a prezentat
inaintea preotului cu Anastasia Tomojaga si au desfacut logodna”20.

Apoi se trecea la vestirea în biserică în trei duminici consecutive și apoi se aducea
la cunoștința părților că au fost îndeplinite aceste obligații. „După împlinitele 3 vestiri,
mărturisitu, comunicatu, neaflanduse oerce impedimentu, la copulatiune canonice sau
dimisu”. După aceasta “la scientia sau dusu”. 21

De obicei logodna ducea la căsătorie, protocolul menționează un singur caz de rupere
a logodnei, de comun acord. „Hapka alias Timis Ioan, invalidu potentatu s-a prezentat
inaintea preotului cu Anastasia Tomojaga si au desfacut logodna”22.

Actul final, căsătoria, numită și copularea, după parcurgerea tuturor etapelor, a fost
surprinsă de preot astfel „Andreiu Koman, parochulu Moiseanu pre Matheiu Tomaiaga fara
necu unu impedementu spre casatoria cu Paraska Hapka parochiana mea canonice lau
dimisu. Neaflandu-se neci despre partea miresei dupa împlinitele tote înaintea casatoriei
împlininde Marku Tomojagă cu Paraska Habka casatoreste sau copulatu”23.

Căsătoriile mixte nu au fost acceptate foarte ușor, mai ales cele cu ortodocșii, fiind
mai facilă căsătoria cu romano-catolicii. Maramureșul era o zonă foarte conservatoare, unde
căsătoriile mixte reprezentau un procent foarte mic, situat între 1,3 și 3 % în a doua jumătate
a secolului al XIX-lea24. Astfel în 1854 a fost înregistrată o căsătorie mixtă, cea a
canonicului din Vișeu de Sus, „Basiliu Grad, canonic”, cu o consăteană de religie romano-
catolică25.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea preotul din Vișeu de Sus, Basiliu Mihalka,
în 24 aprilie 1854, a început să țină Protocolul bisericii greco-catolice din localitate, în care,
alături de problemele strict religioase, de dogmă, de dezvoltare a bisericii, au început să fie
consemnate și problemele legate de viața socială a poporenilor, care ne ajută la descifrarea

19 Ibidem, fila 35.
20 Ibidem, fila 73.
21 Ibidem.
22 Ibidem, fila 73.
23 Ibidem, fila 12.
24 Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Căsătoriile mixte în Transilvania la sfârșitul epocii moderne.
Considerații demografice, pe http://dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47823/4/Bolovan%2BIoan-
Casatoriile%2Bmixte%2Bin%2BTransilvania-2005.pdf, accesat în 24 iunie 2019.
25 Protocolul, fila 10.
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unor momente importante din istoria comunității26. Scrierea acestui act de o valoare
deosebită a început cu 4 decenii înainte de aplicarea legilor civile de stat, 1894-1895, într-
o perioadă în care toate problemele legate de naștere, botez, cununie, divorț, înmormântare
erau rezolvate de biserică27. Deși cele 2 biserici românești au acceptat divorțul, ele au făcut
în așa fel încât acesta să nu fie privit ca o soluție facilă, pentru a proteja „esența dogmelor
și canoanelor religioase”28. Divorțul în biserică era un procedeu ce se întindea pe durate
mari de timp, costa mult iar formalitățile erau greoaie și obligatorii, urmărindu-se salvarea
cuplului „de la separația definitivă”29.

Divorțul, analizat mai ales pentru Transilvania30, a rămas în afara preocupărilor de
istorie a Maramureșului.

Și în Maramureș, la fel ca în Ardeal, divorțul, deși un fenomen nu prea bine văzut,
nu a fost omniprezent în viața satului. Acesta era acceptat ca o ultimă soluție, deoarece
biserica greco-catolică socotea legătura matrimonială ca indisolubilă, perpetuă și care nu
putea fi ruptă pentru încheierea altei căsătorii31. Motivele pentru care căsătoria putea fi
desfăcută, la cererea unuia dintre soți, erau eroarea, frica sau sila, cerută de partea silită la
căsătorie, neconsumarea căsătoriei, dacă o parte era minoră, când fata a fost răpită32. 

Pașii care trebuiau parcurși începeau cu o cerere de separare sau despărțire definitivă
ce trebuia înaintată președintelui Tribunalului matrimonial, care desemna preotul ca să
încerce să împace părțile33. În caz că preotul nu reușea acest lucru procesul continua la
Tribunalul matrimonial. Procedura era foarte anevoioasă și dura foarte mult, lăsând părților
un timp suficient pentru a ajunge la împăcare. 

Suntem siguri că au existat cazuri de divorț și înainte de 1854, imposibil însă de
documentat în lipsa documentelor. 

Principalele motive de divorț erau adulterul, violența conjugală, consumul de alcool,
părăsirea domiciliului conjugal etc.

Primul caz de divorț a fost constatat în 1854 când Irina Pop și-a părăsit soțul,
„fugindu de la barbatul sau Alessiu Tomojaga în Vișeu de Giosu”34..

Ura și sila, au fost printre cele mai importante motive de divorț, fiind cunoscute și
în Maramureș. Un caz interesant este descris de preot astfel „Demetriu Bud, preot in Viseu
de Mijloc, me provoca, ca pre Agapia Kindris, care pe bărbatulu sau lasandulu sa retine
in casa perintilor sai in Viseu de Sus, la barbatu sa o reindrumediu. partile ammanduo
26 Protocolul se găsește în original la Centrul nobililor din Vișeu de Sus, deși legal ar trebui să se afle
la Serviciul Județean Maramureș al Arhivelor Naționale.
27 Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Contribuții privind divorțialitatea în Transilvania la sfârșitul
secolului XIX, pe …accesat în 1 iunie 2019.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 Prin autori ca Sorina Paula Bolovan, Diana Maria Covaci, Mircea Brie  etc..
31 Diana Maria Covaci, Op. Cit., fila 216.
32 Ibidem. 
33 Ibidem.
34 Protocolul, f. 5.
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inaintea mea randuite si de facia fiendu a se impaciui nu sau pututu, ci inca Agapia Kindris
sau dechiaratu ca vrea a se desparti din causa ca au fostu silita a se casatori cu Ioan
Pergye, barbatul sau, pre care niciodată nu lau iubitu, neci nu îl iubesce, deci pentru aceea
recursulu ei pentru despositiunea Prea veneratului Scaun Diecesan al Muncaciului sau
trimisu, deodata si :O. D. Demetriu Bud despre aceasce sau inscientiatu35. Din această
declarație a Agapiei Kindriș reiese clar că aceasta nu a încheiat o căsătorie din dragoste, a
fost silită să se mărite cu Demetri Bud pe care îl ura de fapt și care îi provoca silă și ca
urmare a întreprins demersurile necesare la episcopul diecezan din Muncaci pentru a fi
despărțită de soțul său, de la care a fugit înapoi la părinți. 

Fuga la un alt bărbat, uneori în alte sate, era și ea un motiv de stricare a casei. Au
fost consemnate numeroase cazuri ca ale Erinei (Irinei) Pop, ce a fugit în 1854 de la bărbatul
său Alesiu Tomoiagă și s-a stabilit în Vișeu de Jos36, un caz interesant petrecându-se în
1855, când Nita Habka, fiica lui Nuțu Habka, a fugit din Vișeu de Sus în Giulești, de unde
trebuia adusă prin părinții săi. În Giulești aceasta trăia scandalos cu afinul său. Aducerea
vinovatei acasă a avut loc în 17 dec. 1855, când părinții au adus-o înapoi la bărbatul ei.
Aceasta a fost pârâtă de preotul Giuleștiului, Ioan Dubassi37.

Un alt motiv de despărțire și ulterior de divorț era cel în care unul dintre soți era
închis. Un caz interesant a avut loc la sfârșitul lunii decembrie 1855, când „Protopopul
Giurasului i-a poruncit verbal, (preotului din Vișeu de Sus), să rezolve problema cuplului
Agapia Timiș –Gavrilă Ciolpan. Astfel preotul s-a deplasat la Tribunalul matrimonial  din
Sighet, unde era închisă Agapia Timiș, atunci când a fost la Tribunalul matrimonial din
Sighet pentru a face benevolisatiunea si confruntarea cu Agapia Timiș, care era închisă în
închisoarea din Sighet. La întoarcerea acasă preotul l-a îndrumat pe Găvrilă Csolpan să
meargă la Sighet în 28 decembrie, „Spre benevolisatiunea si confruntarea sa cu muerea sa
Agapia Timiș”38. Această deplasare la Tribunalul matrimonial a intervenit după ce preotul
a comunicat că la următoarea vizitație canonică a Episcopului din Muncaci, ce urma să
aibă loc înainte de Crăciun, 24 decembrie 1855, se vor lua în discuție cazurile de divorț
aflate în dezbatere, a lui Gavrilă Csolpan, a lui Ioan Pergye și Ioan Dsurde. Despărțirea
s-a făcut doar în 7 decembrie 1856, după ieșirea din închisoare a soției lui Vasile Csolpan.
„Muerea lui Vasile Csolpan, esindu de la prinsoria in causa pentru despartiascire acum a
benevolum putanduse a lua. Preaonoratul domn protopopul sau recercatu pentru defigerea
unui termen, in care Benevolumulu acesta sa se pote lua , cu una ocasiune putanduse acesta
lucrare implini si impreuna cu a lui Ioan Pergye si Agapia Kindris39.

Încercările preoților de împăcarea și convingere a celui/celei ce părăsea casa nu erau
încununate întotdeauna de succes. Adeseori, așa cum este și cazul Irenei Hantzik, la 8 mai
1857, insuccesul era recunoscut și de preotul satului care consemna că „ fiindca Irene

35 Ibidem, fila 18.
36 Ibidem, fila 9.
37 Ibidem, fila 22.
38 Ibidem, f. 22.
39 Ibidem, fila 37.
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Hantzik pre sotul sau delasandulu, pre langa tote ca spre considierea ca barbatulu seu
Istrate Timis fu dojenita si midilocele cele mai blande intribuintiate spre acestu scopu, fara
de folosu suntu, si incatu legile si civile si besericesti nu iarta despartirile de aseminea,
afara de casulu candu se procede la divortiu. S-au provocat Oficiul de pretură, oficiosu,
ca pre Irene Hantzik, spre conlucrarea cu sotul sau Ioan Timis”40.

În cazul părăsirii familiei de către bărbatul fugit la altă femeie, soția legiută se dresa
preotului, pentru ca acesta să îl convingă pe soț să se întoarcă acasă. Un asemenea caz a
fost consemnat în 1856, când preotul a intervenit fără succes, pe lângă Dumitru Melnicsuk,
pentru ca acesta să se reîntoarcă la soția și cei 2 copii, iar după acest insucces a fost nevoit
să se adreseze Preturii plășii, care a dispus ca vinovatul să accepte consilierea preotului,
consiliere pe care acesta a refuzat-o anterior. ”dupa plânsoarea muerii lui Demetriu
Melnicsuk, care au inculpatu pre barbatu seu, ca pre densa delasanduo cu 2 prunci, elu cu
alta muereîn adulteriu petrece, inculpatulu înaintea mea lam sorocito, care inse nevenind
neascultatoriu sau demunstratu. Oficiul de pretura sau recercatu ca pre numitul Dumitru
Melnicsuk inaintea mea sa il constituedie41.

Începând cu anul 1856, preotul satului notează în Registru că acu era Epoca Nova,
adică „De candu sau desmembratu Romanii de Ruteni in 7 sept. 1856”.

Un  caz interesant a fost consemnat în anul 1857, când Agapia Hapka trăia în
concubinaj cu cumnatul său, fratele soțului, iar preotul, socotindu-l vinovat pe acesta din
urmă a propus în 14 martie 1857 scoaterea lui din sat cu forța, cu Schub, un cuvânt german
folosit pentru a întări propunerea.  „Muerea lui Teodoru Stefanu Forkale petrecandu una
convietuire suspectă cu fratele barbaruseu Ignatiu Forkale, ce casuindia scandalu intre
poporenii mei, mai cu seama ca familiaritatea aceasta nu numai barbatulu respectivu, ci
inca si parentele muerii Ioane Hapka au inscientiatu. Incat dojenirile spirituale nu au
folositu, sau recercato C. R. Oficiulu de Pretura ca pre Ignatiu Forkale ca finatoriu de
scandalu, din satu cu schub sa lu scota afara”42. Preotul nu a avut succes cu dojenirea
vinovatei, din Protocol aflăm că „Agapia Hapka, pre langa tote ca au fost dojenita,
barbatului sau tot nu voieste a urma, ce petrece vietia suspecta cu fratele barbatului sau ,
Ignatie Ferkala. (Pretura sa recercat ca pre Agapia Habka spre barbatul sau sa o indrume
si pre Ignatiu Forkala prin schub din satul sal scota afara)43.

Consumul excesiv de alcool era și el motiv de separare și divorț. Un caz interesant
s-a petrecut în 1857, când o locuitoare din Vișeu de Sus cerea separarea de masă și pat de
soțul său bețiv, care îi provoca silă. „Maria Simon, muerea lui Basiliu Grad planganduse
impotriva sociului sau cum ca este betivu, in statulu acesta mergand acasa face scarba,
pentru aceea se roaga pentru despartirea de masa si pat. Incat legile besericii dupa
Concordatu inainte da se face despartirea de margescu, ca partile amendua sa se
infetiescolia inaintea parohului localu spre a face impaciuire in 3 randuri intru atatea

40 Ibidem, fila 30.
41 Ibidem, fila 33.
42 Ibidem, fila 40.
43 Ibidem, fila 45.
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restempuri de 8 dile, pentru aceea partile amendoue spre a se infatiosa inaintea mea inca
odata 10 septembrie”44.

Un alt caz interesant petrecut aici a fost cel al Mariei Dresciuc acuzată că a fugit de
la soțul său, „fugindu de la barbatulu seu preotul locului trebuia sa mijlocească trimiterea
muerii la berbatulu sau”. Se pare că aceasta a fugit de mai multe ori în Galiția, de unde
era de loc, deoarece în 7 ianuarie 1858, preotul din Lalic, Galiția, a trimis o scrisoare prin
care anunta ca Maria Dresciuc, muerea lui Teodor…” au mers numai pentru cercetarea
parintilor sai, nu au fugit”-45

In 1857 a fost data Instructiunea Episcopului diecezan in treburile matrimoniale,
dupa infiintarea tribunalului matrimonial, a fost copiata si pusa in arhiva parohiala.

Preotul satului Vișeu de Sus a fost implicat și într-un caz de despărțire din Leordina.
În 18 martie 1858, „Teodoru Pop, administratorul Leordinei, neputandu infientia
impaciuireaintre Ioan, Nyaricoru/ si Ana Gavrilutiu din Leordina, ci tremete la mine pentru
ispitirea intre densii a impaciuirii. Aceasta impaciuire nefacanduse acolo sau indrumatu
respectivele parti, ca deca nu poate nicicum la punerea laolalta- se cere de la Tribunalul
matrimonial despartire”46.

Un alt caz interesant i-a avut ca protagoniști pe Ștefan Leurdean și Agapia, alias
Teodora Hapka, care trebuiau să fie supuși procedurii de împăciuire sau despărțirii de pat
și masă, la dispoziția Tribunalului matrimonial, dar în timpul procesului de împăciuire
Agapia Hapka a decedat, anulând procesul. “Fiendu impartasitu prin Preaonoratul Domn
Protopopu indatorinta dupa comisiunea Venerabilului Tribunalu Matrimonialu au facutu
in urmarea votului lui . …Ioane Anderko, consiliariu Tribunalului, ca se se ispiteasca in
numele Veneratului Tribunalu intre Stefanu Leurdeanu si Agapia, alis Teodora Hapka,
impaciuirea prin mine, si de nu vor succeda, in numele unuea sau alteua, ca actorelui sa
se faca Recursu pentru despartirea de patu si masa. Sau raporta ca Agapia, alias Teodora
Hapka, repausanduse in 13 martiu, causa aceasta au incetat”47.

Un caz de adulter, care a stat la baza unui proces îndelungat a fost cel al fostului
soldat Lupu Pop, care după 36 de ani în care nu a trăit cu soția sa, Ana Pop, fugită în
Bucovina, cerea divorțul, nu despărțirea de masă și pat. „Lupu Pop, locuitor in Viseu de
Susu, casatoritu in anul 1812, februare 15 sa plange: a) ca muerea lui Ana Pop, fiendca
densule au fostu asentatu in Regimentulu pedestrasiloru, a carui nume si proprietariu au
fost baronul Duca, unde 11 ani au petrecutu, prin tempul petrecerii salein militie, muerea
lui au dusu o viatia necurmata in adulteriu cu Georgiu Tomojaga inca casatoritu, care si
acum vietuesce cu densul, suscepandu 2 prunci adulterini, venindu insa muerea lui Georgiu
Tomojaga  din Bucovina si impaciundusa cu barbatulu sau muerea lui Lupu Pop iara au
fugitu in Bucovina cu altu omu, cu nume Eliseu Csikiak si cu acesta inca vietuia intru
adulteriu petrecandu de asemenea au susceputu pruncu adulterinu, aceasta au fostu cand

44 Ibidem, fila 50.
45 Ibidem, fila 51.
46 Ibidem, fila 64.
47 Ibidem, fila 68.
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au venitu acasa din militie 1821 fiindca cu 2 ani mai tarziu au dobanditu cartea Abschid,
deci de atunci este tempul peste 36 ani.

b) prin nescientia casatoria au fostucu impedimentulu consanginatatiei in gradulu
al doilea cu al treilea mestecatu. Deci din ratiunile acestea, cere despartirea de sotie, cu
care nu a trait 36 de ani, cu pretentiunea ca aceasta ar fi moarta, pentru a se putea
recasatori, aduce o serie de martori din sat, pentru ambele acuzatii. Sa cerut episcopului
aprobarea despartirii de tot48.” 

Concluzionând, putem afirma că evoluția familiei și a divorțului în Vișeul de Sus
pare să se circumscrie tendințelor generale din satul românesc, cauzele divorțului fiind
aceleași ca în întreg spațiul transilvănean, greco-catolic și ortodox. Analizând istoriografia
legată de acest aspect se pot observa similitudini cu restul Transilvaniei. Poate prezența
unui număr mai mare de muncitori sezonieri la pădure, majoritatea veniți din Galiția, etnici
ruteni reprezintă o diferență față de restul Ardealului, care însă constituiau o problemă în
plus la încheierea căsătoriei, deoarece obținerea actelor originale necesare încheierii
căsătoriei putea dura mai mult și adesea mirii se deplasau ei înșiși în satul natal pentru
obținerea acestor acte.  În cazul separării de masă și pat și a  divorțului definitiv se observă
că și aici biserica  a fost foarte conservatoare și divorțul a venit după lungi încercări de
împăcare, pe care preotul satului le-a făcut împreună cu cei ce nu mai doreau conviețuirea
comună. Din păcate preotul nu a consemnat nimic despre acțiunile concrete făcute în
problema împăcării, despre declarațiile martorilor etc., care ne-ar fi putut oferi mai multe
informații despre relațiile din lumea satului.

48 Ibidem, fila 69.
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