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Restituirea imagini nupțialității dintr-o comunitate, pentru un segment de timp 
dat se integrează în câmpul deschis al cercetărilor, cu rezultate edifi catoare pentru 
o înțelegere globală a lumii satului secolului al XIX-lea. Strategiile maritale și moti-
vațiile constituirii cuplului pot fi  investigate, pornind de la demografi a istorică cu 
trimiteri la dimensiunea antropologică a problematicilor legate de căsătorie și recă-
sătorire.1 Considerate de istorici, ca fi ind singurele evenimente demografi ce produse 
voluntar în rândul indivizilor unei comunități, ele pot fi  examinate în dimensiunea 
lor cantitativă și calitativă, iar prin rezultate aduc în atenție modurile de constituire 
și funcționare a familiei. În dinamica fenomenului nupțialității se pot stabili diverse-
le tipologii, însă, conjugate cu celelalte fenomene demografi ce relevă existența unei 
interdependențe. De asemenea nupțialitatea poate fi  descrisă și prin gradul de ac-
ces la căsătorie, dar mai ales prin indicatorii puși la dispoziție de vârsta calculată la 
prima sau a doua căsătorie, cea de-a doua categorie fi ind infl uențată la rândul ei de 
destrămarea căsătoriei prin văduvie, părăsire temporară sau divorț. Am constatat că 
cele mai multe infl uențe se pot stabili cu efectele mortalității, care duc la dispariția 
unuia dintre parteneri. Trebuie menționat, de asemenea, că nupțialitatea s-a afl at sub 

1 Toader Nicoară, Clio în orizontul mileniului trei. Explorări în istoriografi a contemporană, Cluj-
Napoca: Editura Accent, 2002, p. 178; Idem, Nouă teme de antropologie istorică, ediția a II-a, 
Cluj-Napoca: Editura Accent, 2016, p. 30.



219

impactul unui sistem de constrângeri condiționate și administrate de către Biserică 
și Stat, completate decisiv de constrângerile venite din zona familiei și a comunității. 
Pentru punerea în practică a unei căsătorii, în comunitățile transilvănene ale seco-
lului al XIX-lea, familiile tinerilor trebuiau să parcurgă etapele tradiționale cât și pe 
cele consfi nțite de parteneriatul dintre stat și Biserică: pețitul, urmat de cererea în că-
sătorie, încheierea unui contract matrimonial în care era exprimat și consimțământul 
mirilor și al părinților, căsătoria în Biserică urmată de petrecerea nunții.2

Nupțialitatea din parohia greco-catolică Tiha Bîrgăului (în epocă Borgo Tiha) 
a fost până în 1851 controlată de regulamentele militare stabilite de autoritățile 
Regimentului II de graniță care superviza prin acordul dat viitoarele căsnicii și bine-
înțeles a Bisericii care pune în practică și administra tot procesul legat de încheierea 
căsătoriei.3 Desfi ințarea graniței militare după 1851 a adus în fostele sate grănicerești 
aplicarea legislației matrimoniale, valabilă pe teritoriul Transilvaniei la acea dată. 
Pentru determinarea unor strategii maritale la populația comunității greco-catolice 
puse în discuție am folosit prelucrarea nominativă a registrelor parohiale de stare ci-
vilă corelate cu documentele arhivistice reprezentate de corespondența purtată între 
preoți și autoritățile vicariale sau episcopale. Mai exact, în analiza pe care o propun 
voi focaliza frecvența acordată de autorități dispensării timpului de jale, argumen-
tația din cererea de dispensarea, vârsta, statutul matrimonial, confesiunea și locali-
tatea de proveniență pentru partenerii care doreau să contacteze o nouă căsătorie în 
contextul mai amplu a nupțialității la nivelul comunității.

2 Vezi în acest sens Sorina Paula Bolovan, Familia în satul românesc din Transilvania. A doua jumă-
tate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, Cluj-Napoca: Centrul de Studii Transilvane, 
1999, pp. 74-90; Elena Cristina Halom, „Mariajul în satul românesc transilvănean din pro-
topopiatul greco-catolic al Câțcăului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Studiu de 
caz: impedimente la căsătorie”, în Corneliu Pădurean, Ioan Bolovan (coord), Căsătorii mixte 
în Transilvania. Secolula al XIX-lea începutul secolului XX, Arad: Editura Universității „Aurel 
Vlaicu”, 2005, pp. 219-237; Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, „Familie și comportament 
matrimonial în Transilvania între 1850 și 1914 (Între tradiție și modernizare)”, în Om și soci-
etate. Studii de istoria populației României (sec. XVII-XXI), Cluj-Napoca: Ed. Presa Universitară 
Clujeană, 2007, pp. 122-153; Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteșan, Marius Eppel, 
Crinela Elena Holom, Ciclul vieții familiale la românii din Transilvania în a doua jumătate a 
sec, al XIX-lea și începutul sec. XX, ediție de texte, Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară 
Clujeană, 2009; Mircea Brie, Căsătoria în nord-vestul Transilvaniei (a doua jumătate a secolu-
lui XIX–începutul secolului XX). Condiționări exterioare și strategii maritale, Oradea: Editura 
Universității din Oradea, 2009, pp. 47-68; Elena Cristina Holom, Individ, familie, comunitate. 
Comportament demografi c, relații familiale interetnice și interconfesionale în satele din trecutul Albei 
(1850-1910), Cluj-Napoca: Editura Mega, 2009, pp. 87-89.

3 Valeriu Șotropa, Districtul grăniceresc năsăudean și locul său în lupta pentru progres social și 
libertate națională a românilor din Transilvania, Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1975, pp. 205-206. 
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Considerații cantitative cu privire la nupțialitatea
în Tiha Bîrgăului (1833-1892)

Exploatarea nenominativă a matricolelor cununaților4, afl ate în arhivă pentru inter-
valul de timp 1833-1890 a fost condiționată de absența matricolelor căsătoriților după 
anul 1892, făcând astfel imposibilă crearea unei imagini complete până la sfârșitul se-
colului XIX. Cuantifi cată, distribuția celor 913 căsătorii încheiate în perioada cercetată, 
scoate în evidență un fenomen ce se desfășoară neuniform, cu creșteri și descreșteri 
ușoare spre sfârșitul secolului (vezi grafi cul 1). Tendința regresivă a numărului că-
sătoriilor pentru deceniile VI, VIII, IX nu este semnifi cativă, dar a fost infl uențată de 
puseele epidemice care s-au manifestat la nivelul localității și a localităților învecinate, 
generând o mortalitate ridicată în dinamica sporului natural. Din totalul căsătoriilor 
un procent însemnat este reprezentat de căsătoriile exogame în număr de 331 adică 
36,3%, o valoare semnifi cativă având în vedere că localitatea se încadra la vremea re-
spectivă după numărul de locuitori în rândul satelor mari din zonă, deci cu un po-
tențial demografi c ridicat. O explicație a valorii exogamiei poate fi  dată de tendința 
specifi că populației satelor mici din zonă afl ate în pericolul consangvinizare și care 
apelează în alegerea partenerilor de viață la indivizii din localitățile mai mari sau mai 
mici din imediata apropiere. Un alt fapt demn de reținut este acela că femeile din lo-
calitate domină procentual în angajamentele exogame 76,7%, iar bărbații însumează 
doar 22,4% din numărul total al celor care se căsătoresc. Aprecierea acestor cifre relevă 
încă o dată condiția femeii considerată inferioară față de bărbat, statut recunoscut în 
societățile tradiționale atât la nivelul familiei cât și al comunității și exemplifi cat încă o 
dată prin încheierea căsătoriei. La încheierea căsătoriei fetele părăseau gospodăria în 
favoarea fratelui, iar bărbații se duceau de „ginere” doar dacă aveau o situație materi-
ală precară sau viitoarea soție era singură la părinți. Era bine știut că femeile odată ce 

4 ANDJBN, Colecția Registrelor de Stare Civilă, Fond. 55, Matricola cununaților, registrele: 1353 f. 
1-53 (1833-1858), 1354 f. 1-40 (1858-1871), 1355 f. 1-56 (1871-1892).

Graficul 1. Evoluția căsătoriilor interne și a celor exogame în Tiha Bîrgăului (1833-1890)
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se mutau luau cu ele și o parte din averea familiei, caz în care soțul prelua ca și cap al 
familiei controlul asupra zestrei soției.

Geografi a alegerii partenerilor exogami se confi gurează astfel: 26,9% din Mureșenii 
Bîrgăului (sat de mărime mijlocie, vecin de hotar în amontele râului, cu o structură 
confesională 70% greco-catolicii și 30% ortodocși); 24,8% din Prundu Bîrgăului (ve-
cin de hotar în avalul râului este cel mai mare sat din zonă, considerat centrul ad-
ministrativ al văii, cu o structură confesională majoritar ortodoxă); 11,2% din Bistrița 
Bîrgăului vecin de hotar peste deal la sud de localitate, un sat de mărime medie cu o 
structură confesională împărțită egal de ortodocși și greco-catolici; 7,6% din Josenii 
Bîrgăului un sat cu o populație mare majoritar ortodoxă; 6,3% din Susenii Bîrgăului un 
sat mic tot majoritar ortodox. Un fapt semnifi cativ demn de reținut este că în imediata 
apropiere se afl a protopopiatului ortodox, o vreme cu centrul la Rusu Bîrgăului, apoi 
la Josenii Bîrgăului și Bistrița Bîrgăului. Restul căsătoriilor cu proveniență exogamă, 
adică 17,5%, provin din zona Bistrița-Năsăud din localitățile: Dorolea, Tihuța, Cușma, 
Leșu, Salva, Sărățel, Ardan, Ilva Mare, Nepos, Șoimuș, Jelna, Șintereag, Rodna, Rebra 
multe dintre ele sate grănicerești, din zonele Bucovina, Maramureș, Cluj, Sălaj, Mureș, 
Galiția într-un număr foarte mic.5 Dorința acumulării unor gospodării și pământuri în 
zone favorabile agriculturii explică creșterea mobilității căsătoriilor către zonele favo-
rabile de pe vale sau din afara ei.

Analiza vârstei partenerilor și a statutului matrimonial al acestora consemnate în 
matricole de către preoți (consemnări ce înregistrează uneori mici lacune) la momentul 
contractării căsătoriei, scot în evidență comportamentul real al raporturilor dintre sexe 
și totodată relevate structurile mentale tradiționale sau după caz modernizatoare (vezi 
tabelul 1)

Tabelul 1. Media calculată a vârstelor la căsătorie în Tiha Bîrgăului (1833-1890)

Anul 1833-1840 1841-1850 1851-1860 1861-1870 1871-1880 1881-1890 Media 
vârstă/ani

bărbați feciori 
și văduvi 28 28 31 30 30 28 29,2

doar feciori 23 24 24 28 27 26 25,3
femei feciaore 
și văduve 22 22 24 22 27 25 23,7

doar fecioare 21 19 23 20 25 22 21,7

Media de vârstă la căsătorie, pentru totalitatea bărbaților văduvi și feciori (bărbați 
afl ați la prima căsătorie) este de 29,2 ani, cu valori ridicate consemnate în deceniile VI, 
VII, VIII, valori ce se explică prin rata ridicată a mortalității infl uențată de apariția epi-
demiilor, pentru intervalul de timp discutat. Doar feciorii luați separat au la căsătorie 
o medie a vârstei de 25,3 ani, ca rezultat al condiționărilor exercitate de îndeplinirea 

5 ANDJBN, Colecția Registrelor de Stare Civilă, Fond. 55, Matricola cununaților, registrele: 1353 f. 
1-53 (1833-1858), 1354 f. 1-40 (1858-1871), 1355 f. 1-56 (1871-1892).
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obligațiilor militare. Alături de impedimentele militare ce reglementau vârsta căsă-
toriei și în acest caz și-au pus amprenta mortalitatea ca rezultat al războaielor sau a 
epidemiilor. Totalitatea femeilor afl ate la prima căsătorie împreună cu văduvele au o 
medie a vârstei de 23,7 ani. Pentru fecioare calculul separat arată că au o medie a vâr-
stei mult mai redusă, de 21,7 ani, femeile nefi ind condiționate de obligațiile militare ci 
mai degrabă de fecunditate, avantajată clar o vârstă cât mai tânără pentru procreare. 
În plus tradiția satului transilvănean arată că femeile trebuiau să fi e mai tinere decât 
bărbații la încheierea căsătoriei.

Societatea rurală este marcată progresiv în secolul al XIX-lea de caracterul laic al 
modernizării, instituția căsătoriei în această perioadă este supusă schimbării sub im-
pactul unor noi mentalități care infl uențează alegerea partenerului de viață. Dintre cei 
care se căsătoresc, statutul celor care sunt la prima sau a doua experiență matrimonia-
lă este redat astfel:

Graficul 2. Dinamica căsătoriilor în Tiha Bîrgăului după statutul matrimonial (1833-1890)

Din totalul celor 913 căsătorii prezentate în Grafi cul 2 se pot remarca valori apro-
piate a celor afl ați la a doua căsătorie față cei afl ați la prima căsătorie deoarece în de-
ceniul V și VI se constată că la nivelul comunității crește mortalitatea cauzată de pre-
zența unor epidemii. Cea mai scăzută valoare numărului recăsătoririlor este stabilită 
în deceniul VI al secolului XIX, după desfi ințarea regimentelor grănicerești. Așadar 
63,4 s-au afl at la prima căsătorie, în timp ce 36,6% sunt la a doua căsătorie, adică un 
procentaj destul de ridicat. Nu am identifi cat date pentru cei afl ați la a treia căsătorie.6

În rândul lor, cei afl ați la a doua căsătorie se evidențiază faptul că bărbații tind să 
se recăsătorească mai repede și mai des decât femeile, valori înregistrate pentru prima 
parte a perioadei cercetate. Schimbările se produc odată cu modernizarea și apariția 
primelor semne de emancipare ale femeii, numărul femeilor recăsătorite cumulează 

6 ANDJBN, Colecția Registrelor de Stare Civilă, Fond. 55, Matricola cununaților, registrele: 1353 f. 
1-53 (1833-1858), 1354 f. 1-40 (1858-1871), 1355 f. 1-56 (1871-1892).
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valori mult mai ridicate decât cele ale bărbaților pentru deceniile VII-IX. La nivelul 
satului mentalitatea față de femeile care-și refac viața s-a schimbat, de aici numărul 
crescut al recăsătoririi în comparație cu numărul bărbaților care până atunci au do-
minat numărul recăsătoririlor. De asemenea se poate observa că după vârful atins în 
deceniul VI, rata căsătoriilor și a recăsătoriilor atât în rândul bărbaților cât și a femeilor 
scade (vezi Grafi cul 3)

Graficul 3. Evoluția recăsătoririi văduvilor și văduvelor în Tiha Bîrgăului (1833-1890)

Dispensele bisericești: „timpul jelei”

Dispensele dela „timpul jelei”7 afl ate în arhiva ofi ciului parohial greco-catolic Tiha 
Bîrgăului la secțiunea corespondență și documente de stare civilă, ne dezvăluie o altă 
dimensiune a recăsătoririi, dincolo de valorile cantitative. Cronologic, în parohia cer-
cetată, ele acoperă perioada de timp cuprinsă între anii 1837-1858 și sunt notate în 
Matricola Cununaților,8 fără o argumentare, după formula: „Rezoluție. Din cauzele 
în lontru scrise Vasile Șut prin puterea delegată se binecuvântă de la timpul jelei” 
semnează vicarul și este trecută data, sau cu mici modifi cări în formulare „Rezoluție. 
Vasile Trifan cu puterea delegată pentru cauzele înainte aduse se dispensește de la 
timpul jelei” semnează vicarul și este trecută data. După 1858, odată cu schimbarea 
matricolei, ca format și rubricatură nouă dispensele sunt doar amintite la rubrica ob-
servații, însă în documentele parohiale se păstrează cererile de dispensă într-o formu-
lare mult mai complexă, sunt scrise de preot în numele supleantului, iar pe versoul lor 

7 Vezi în acest sens reglementările privind recăsătorirea și dispensele în „Conciliul provin-
cial prim al bisericii greco-catolice de Alba-Iulia și Făgăraș ținut la anul 1872”, ediția a II-a, 
Blaj, 1886, în Legislația ecleziastică și laică privind familia românească din Transilvania în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, ediție de texte, studiu introductiv și note de Ioan Bolovan, 
Diana Covaci, Daniela Deteșan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom, Cluj-Napoca: Editura 
Centrul de Studii Transilvane, 2009, p. 403.

8 ANDJBN, fondul Colecția registrelor de stare civilă, Matricola cununaților, registrul 1353 (1833-
1858)f.1-53.
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se afl ă binecuvântarea dată de vicar. Acest tip de documente se regăsesc între actele 
privind problemele matrimoniale ale parohiei.9

În general, rata ridicată a mortalității, surprinsă în matricole, este cauzată de epide-
mii. Partenerul rămas în viață, mai ales bărbații, recurg la o recăsătorire rapidă pentru 
întreținerea „economiei” (gospodăriei), neputința îngrijirii copiilor sau din alte mo-
tivații. Recăsătorirea este încurajată de Biserică doar în cazul decesului unuia dintre 
soți, moartea a devenit astfel factorul determinant al recăsătoririi.10 Dispensele de la 
timpul jelei se remarcă prin diferitele probleme aduse în argumentarea lor de petițio-
nari prin intermediul preotului, care mai apoi le trimite vicariului afl at la Năsăud în 
vederea rezolvării. Timpul normat de Biserică, și anume un an de zile, pentru păstra-
rea memoriei celui decedat este dispensat de către autoritățile ecleziale pentru a evita 
apariția altor probleme în viața credincioșilor cum ar fi  pierderea bunurilor materi-
ale, difi cultatea îngrijirii copiilor mici sau pentru a evita concubinajele condamnate 
de către Biserică.11 Pentru a reda o imagine cât mai veridică asupra fenomenului, am 
complectat cu ajutorul matricolelor, acolo unde informațiile există, datele scrise în dis-
pense cu informații privind vârsta, statutul matrimonial, localitatea de domiciliu, con-
fesiunea, sau timpul scurs de la decesul partenerului.

Din totalul de 47 de dispense acordate,12 conform documentelor cercetate, reiese 
că toți bărbații sunt văduvi, dar nu întotdeauna ei fac cererea de dispensare, sunt șase 
cazuri în care femeile cer dispensă, dintre care în două cazuri amândoi partenerii cer 
dispensare. Din cele 47 de femei constatăm că doar 34% sunt văduve, 21% sunt fete 
căzute (adică și-au pierdut virginitatea) și 44% sunt fete (fecioare) vezi Tabelul 2 și 
Grafi cul 4. Se poate constata predilecția bărbaților de a alege o parteneră mult mai tâ-
nără și fără un angajament matrimonial anterior în proporție de 65%, numite căsătorii 
palingame (în care unul dintre parteneri nu a mai fost căsătorit).13

Media de vârstă a bărbaților este de 42,29 ani, în care cel mai tânăr are 22 ani iar 
cel mai bătrân 70 de ani, iar a femeilor de 29,68 ani în care cea mai tânără are 17 ani iar

9 ANDJBN, în fondul Ofi ciul Parohial greco-catolic român Tiha Bîrgăului, dosar 27 (1850-1857); 
dosar 28 (1857-1865); dosar 29 (1866-1872).

10 Vezi în acest sens Sorina Paula Bolovan, Familia în satul ..., p. 113; Mircea Brie, Căsătoria în 
nord..., pp. 66-67. 

11 Elena Cristina Holom, Mariajul în satul..., pp. 253-254; Sorina Paula Bolovan, Familia în satul 
..., pp. 158-159; Dana-Maria Rus, Căsătorie și recăsătorie în satele Regimentului II românesc de 
graniță în perioada epocii moderne (secolul al XIX-lea), Cluj-Napoca: Editura Accent, 2011, pp. 
164-165; Daniela Deteșan, În lege și în afara ei. Românii din Transilvania la mijlocul secolului al 
XIX-lea / In Law and Out of Law. The Transylvanian Romanians in the Middle of the 19th Century, 
ediție bilingvă româno-engleză, Cluj-Napoca–Gatinau: Editura Argonaut & Symphologic 
Publishing, 2015, pp. 144-145.

12 ANDJBN, fond Colecția registrelor de stare civilă, Matricola cununaților, registrul 1353 (1833-
1858)f.1-53; ANDJBN, în fondul Ofi ciul Parohial greco-catolic român Tiha Bîrgăului, dosar 27 
(1850-1857); dosar 28 (1857-1865); dosar 29 (1866-1872). 

13 Vezi în acest sens Sorina Paula Bolovan, Familia în satul ..., p. 115.
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Tabelul 2. Centralizarea acordării dispenselor de la „timpul jelei” Tiha Bîrgăului (1837-1867)

Numele
mirelui Vâ

rs
ta

Statut Numele
miresei Vâ

rs
ta

Statut
Data

acordării
dispensei

Cere
dispensă

vă
du

vu
l

vă
du

va

Vasile Măjeri 55 Văduv Docia Bozga 25 fată 20.01.1837 X
Macarie Marton 55 Văduv Maria Dologa 28 văduvă 04.02.1837 X
Vasile Georgiță 34 Văduv Maria Beudean 26 fată 15.02.1837 X
Ion Trifan 30 Văduv Floarea Bozga 20 fată 15.02.1837 X
Vasile Raț 55 Văduv Ioana Crăcană 53 văduvă 15.02.1837 X x
Ioan Cioanca 42 Văduv Maria Albul 25 fată 09.11.1837 X
Lazăr Județi 36 Văduv Anastasia Hangan 24 fată 09.11.1837 X
Vasile Rînziș 36 Văduv Catrina Șut 26 fată căzută 19.01.1839 X
Ioan Răcilă 45 văduv Docia Ilieș 30 fată căzută 31.01.1839 X
George Ilieș 25 văduv Maria Ursate 22 fată 11.02.1839 X
Necita Tălpaș 45 văduv Nastasia Cionca 43 văduvă 04.05.1839 X
Echim Cîrstea 56 văduv Ana Bugnari 35 fată căzută 03.09.1839 X
Ioan Tălpaș 34 văduv Axina Vodă 17 fată 09.09.1839 X
Grigore Socină 51 văduv Irina Sucilă 28 fată căzută 09.09.1839 X
Constantin Duca 30 văduv Maria Bozga 25 fată 15.01.1840 X
George Rînziș 56 văduv Teodora Lucin 30 fată căzută 25.06.1840 X
Constantin Rînziș 52 văduv Iftimia Someșan 38 văduvă 14.11.1840 X
Grigore Nebunele 31 văduv Maria Nemeș 21 fată 23.11.1840 X
Cirilă Nemeș 36 văduv Maria Baran 26 fată căzută 11.02.1841 X
Gavril Pașcan 30 văduv Floaria Badiu 17 fată 14.06.1843 X
Ion Șut 50 văduv Paraschiva Socină 30 fată căzută 14.06.1843 X
Filimon Pudilic 36 văduv Ioana Buf 22 fată căzută 09.11.1844 X
Ștefan Rînziș 42 văduv Savinca Curian 24 fată 08.02.1845 X
Pantilimon Rînziș 46 văduv Anișca Pavelia 43 văduvă 22.02.1845 X
George Serețian 23 văduv Titiana Ilieș 20 fată 22.02.1845 X
Ion Surcel 44 văduv Sofronia Cionca 28 fată 13.06.1846 X
Vasile Cionca 42 văduv Iliana Halostă 40 văduvă 13.06.1846 X
Toma Cionca 37 văduv Maria Vodă 21 fată 07.09.1846 X
Simion Macarie 41 văduv Maria Surcel 26 fată 16.02.1850 X X
Maftei Belei 38 văduv Nastasia Șut 38 văduvă 25.06.1850 X
George Necuțiu 40 văduv Nastasia Monda 28 fată 17.05.1851 X
Vasile Georgiță 43 văduv Sofia Tanca 31 văduvă 09.06.1851 x
Iancu Pădure 65 văduv Safta Peptenariu 60 văduvă 07.08.1851 X
Ion Dologa 56 Văduv Tecla Dologa 33 fată 07.10.1851 X
Sidor Rus 53 văduv Nastasia Moroșan 23 văduvă 09.02.1852 X
Iacob Tanca 22 văduv Iftimia Greabu 20 văduvă 24.10.1852 X
Gavril Halostă 39 văduv Nastasia Burdea 24 fată 09.02.1854 X
Vasile Pavelian 43 văduv Maria Bozga 30 fată căzută 09.02.1854 X
Ioan Moroșian 28 văduv Nastasia Lucin 23 fată 18.01.1855 X
Ioan Lupșior 35 văduv Anisia Forfotă 26 fată 18.01.1855 X
Ioan Județi 33 Văduv Maria Bozga 30 fată căzută 24.10.1856 X
Dănilă Nemeș 38 Văduv Varvara Pașcanu 35 văduvă 13.06.1857 X
Larion Iedeanu 50 Văduv Maria Macarie 39 văduvă 16.02.1859 x
Nicolai Boneu 31 Văduv Nastasia Prașca 26 fată 20.05.1862 X
Ioan Dologa 70 Văduv Sofronia Tălpașiu 22 văduvă 12.07.1866 X
Vasile Serețian 50 Văduv Paraschiva Hoalbă 50 văduvă 12.11.1866 X
Nicolae Puiu 59 Văduv Nastasia Socină 47 văduvă 22.05.1867 x
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cea mai bătrână 60 ani. Diferențe semnifi cative de vârstă sunt: bărbat 70 ani; femeie 22 
ani; bărbat 34 ani; femeie 17 ani, dar nici una dintre femei nu este mai în vârstă decât 
bărbatul.

Graficul 4. Impărțirea proporțională a femeilor căsătorite cu văduvi conform cererilor de dispensă

Exogamia în aceste cazuri de dispensare este mult sub limita generală la nivelul 
localității și se prezintă astfel: 26% din parteneri sunt din alte localități, dintre care trei 
femei sunt din Prundu Bîrgăului iar una din Mijlocenii Bîrgăului toate de confesiu-
ne ortodoxă, iar bărbați cinci din Mureșenii Bîrgăului greco-catolici, doi din Prundu 
Bîrgăului ortodocși și unul singur din Bistrița Bîrgăului greco-catolic. Preferința pen-
tru femei din interiorul localității este clară, la fel și din punct de vedere confesional, 
neexistând un impediment real în a alege un partener de altă confesiune. În cei treizeci 
de ani analizați s-au dat 49 dispense de jale. Anii cu un număr ridicat de dispense sunt: 
anul 1837 sunt date șapte dispense dintr-un total de 23 de cununii înregistrate, din 
păcate nu se păstrează matricola morților pentru anul 1837 pentru a se putea corela 
cu valorile mortalității, 1839 sunt date șapte dispense din 13 cununii înregistrate la 
fel nu se păstrează matricola morților, 1840 sunt date patru dispense dintr-un total de 
15 cununii înregistrate la fel nu se păstrează matricola morților, 1851 sunt date patru 
dispense din 23 căsătorii înregistrate. În matricola morților, păstrată în arhivă, pentru 
anii 1850-1851 sunt consemnate multe cazuri de holeră, tuse, aprindere plămâni și hec-
tică (febră), iar în restul anilor regăsim o medie de două dispense pe an, deși numărul 
populației și al căsătoriilor crește aproape constant. Situațiile în care petiționarul pre-
zintă în scris prin intermediul preotului argumentele pentru cererea făcută și adresată 
vicariului Rodnei de ai dispensa dela „timpul jelei” sunt demne de analizat. Prima 
cerere de acest tip păstrată îi vizează pe văduvii Simion Macarie și Maria Mihai Surcel 
„fi indcă soțiile noastre cele de căsătorie au murit astă vară de holeră și am rămas sin-
guri și ni se resipesc găzdușagu și slujbele ne apasă, câtu de lipsă a fi  cine să poarte 
grija economia din care trăim și cu care ne ținem”. În partea de jos a cererii parohul 
Grigore Moisil adaugă datele extraselor din matricola morților în care se atestă că băr-
batul Mariei Mihai Surcel a murit în 23 iulie, iar Catrina soția lui Simion Macarie în 16 
august anul trecut (1849). Dispensa este acordată la o zi de la cerere, în 16 februarie 
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1850 de către vicarul Rodnei Macedon Pop.14 Este de remarcat că cei doi văduvi aleg 
să trimită aceeași cerere de dispensă la opt luni de la moartea soțului și respectiv la 
șapte luni de la moartea soției, având în vedere că la 12 februarie 1850 cei doi deja au 
făcut logodna. Tot din același document afl ăm vârsta celor doi: „veduvul militariu” 
de 41 ani și văduva de 24 ani, însă nu lipsește formula standardizată în care își declară 
solemn în fața martorilor că „de bună voie vor trăi în iubire până la moarte”.15

Conștiința statutului de grănicer se manifestă în documentele păstrate de către cei 
care cer dispense de la timpul jelei și este pus în evidențiat prin folosirea termenului 
militariu pentru bărbați și milităriță pentru femei, în comparație cu jelerii care nu se bu-
curau de aceleași drepturi cu grănicerii. Este cazul văduvului militar Maftei Bellei din 
Mureșenii (Bîrgăului) în vârstă de 38 ani ce dorește să contracteze o a doua căsătorie cu 
văduva militariță Nastasia Șut tot din Tiha în vârstă de 38 ani. În acest caz femeia este 
cea care cere dispensă, Nastasia argumentează prin intermediul preotului că „din cau-
ză că am rămas singură de bărbat mi greu a petrece în văduvie, apoi și stările împrejur 
a familiei mele poftește a mă căsători și a trăi într-alt loc”. Preotul Grigore Moisil mai 
jos pe aceeași pagină atestă că soțul i-a murit în 26 august 1849, deci trecuseră doar 
unsprăzece luni de la moartea soțului, însă vicarul Macedon Pop îi acordă dispensa 
pe data de 25 iunie 1850.16 Văduvul George Necuțiu 40 ani greco-unit din Tiha, cere 
dispensă de la timpul jelei pe 16 februarie 1851. Ca urmare a decesului soției dorește să 
treacă la a doua căsătorie alături de Nastasia Gavril Monda, fată de 28 ani, greco-orto-
doxă din Mijlocenii (Bîrgăului). Cererea de dispensă o argumentează astfel: „ne având 
pe nimeni cine să poate griji de casă și gazdușag, mi-se prăpădesc cele ce am și până 
când se va împlini timpul jelei pot să am multă daună în economia (gospodăria) și 
casa mea”, după ce anterior se logodise deja cu Nastasia, pentru a-i fi  soție legitimă. 
Preotul Grigore Moisil atestă că soția acestuia a murit 18 decembrie anul trecut (1850), 
deci trecuseră doar trei luni în care bărbatul a ținut văduvia, iar în textul cererii apare 
și faptul că deja cei doi s-au logodit, deci pasul următor nu poate fi  făcut fără îndepli-
nirea tuturor condițiilor. Vicarul Macedon Pop îi oferă dispensa abia în 17 mai 1851.17 
Argumentele viitorului mire nu au fost sufi cient de convingătoare, pentru a îndupleca 
vicarul în acordarea dispensei, atât de curând, la doar două luni de la moartea soției, 
însă vicarul nu ezită sa-i dea aprobarea după cinci luni de văduvie. Argumentele pre-
zentate în cereri accentuează probleme pierderii unui partener, ca urmare a decesului: 
„rămânând cu pruncii mici, copii au lipsă de grijă, mâncare și îmbrăcăminte, ce eu sin-
gur nu-s în stare a (îm)plini” și pe care nu are cine-i îngriji declară Vasile Georgiță de 
43 ani, a cărui soție a murit 22 noiembrie 1850. Cererea de dispensă, de la timpul jelei, 
este făcută după șapte luni, de la decesul soției, la 1 iunie 1851 și aprobată de către vi-

14 Arhivele Naționale Direcția Județeană Bistrița-Năsăud (în continuare ANDJBN) în fondul 
Ofi ciul Parohial greco-catolic român Tiha Bîrgăului, dosar 27 (1850-1857), fi la 8 recto.

15 ANDJBN, fond Ofi ciul Parohial greco-catolic român Tiha Bîrgăului, dosar 27 (1850-1857), f.9.r
16 ANDJBN, fond Ofi ciul Parohial greco-catolic român Tiha Bîrgăului, dosar 27 (1850-1857), f.22.-24r.
17 ANDJBN, fond Ofi ciul Parohial greco-catolic român Tiha Bîrgăului, dosar 27 (1850-1857), f.56.-57r.
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carul Rodnei Macedon Pop la 9 iunie 1851. Vasile Georgiță își alege la a doua căsătorie 
ca parteneră o văduvă, Sofi a Tanca de 31 ani, greco-ortodoxă din localitatea învecinată 
Prundu Bîrgăului.18 Nu găsim prezentate alte argumente, însă cu siguranță un bărbat 
conform mentalității tradiționale are alte sarcini în gospodărie, copii rămânând în sfe-
ra de responsabilitate a femeilor.

Vârsta nu a fost un impediment pentru a contracta o a doua căsătorie. Unul dintre 
cazurile surprinzătoare, având în vedere că media mortalității la nivelul comunității 
are valorile cele mai mici pentru cei care au împlinit 60 de ani (20,3%), este cel al lui 
țiganului corturar Iancu Pădure. Acesta, în vârstă de 65 de ani, soția i-a murit pe 24 
martie 1851, s-a logodit cu Safta Petre Peptenariu și ea văduvă în vârstă de 60 ani. 
Cerea de dispensă scrisă de preotul Grigore Moisil este argumentată astfel: „fi indcă 
sunt fără de ajutor, pentru fi i mei de a lovi trebi la nevoie, n-am cine să-mi poarte de 
grijă la bătrânețile mele”. Deși aparține unei etnii considerate marginală în epocă, efor-
tul preotului de a menține moralitatea în comunitate este punctat conform canoanelor, 
iar vicarul acordându-le dispensa la 7 august 1851, după doar cinci luni de văduvie, îi 
susține demersul.19

În aceeași categorie se înscrie prin argumentație și cazul lui Ioan Dologa de 56 de 
ani. La 7 octombrie 1851 cere și mai apoi primește de la vicar dispensă de la timpul 
jelei, soția murindu-i în 22 mai 1851: „ne având pe nimeni în casă care să isprăvească 
lucrurile femeiești, să mă spele, îmbrace, face de mâncare și altele. Sunt om mai îna-
intat în vârstă, cu atât mai puțin pot fi  făra de ajutor”.20 Demn de reținut este că Ioan 
Dologa alege ca viitoarea mireasă o fată în vârsta de 33 ani, Tecla Dologa tot din Tiha, 
conform datelor înregistrate în matricola cununaților.21 Diferența evidentă de vârstă 
între cei doi poate explica un interes material din partea femeii, neconfi rmat îsă în 
documente. La fel văduvul Sidor Rus din Mureșenii (Bîrgăului) la o vârstă destul de 
înaintată anume de 53 ani „pășește la a doua căsătorie” cu Nastasia lui Danil Moroșan 
în vârstă de 23 de ani „fată căzută” (în registrul căsătoriților este trecută ca văduvă).22 
În cazul Nastasiei, pentru care o căsătorie cu un tânăr la vârsta ei era greu de realizat, 
își alege un partener care în ciuda vârstei destul de înaintate cu siguranță ii oferea 
stabilitate. Împrejurările în care tinerii rămași văduvi doresc să „pășească la a doua că-
sătorie” și cer dispensă de la timpul jelei sunt exemplifi cate de situația lui Iacob Tanca 
în vârstă de 22 ani, rămas văduv de soția sa Sofronia pe 8 februarie 1852, moartă la 
doar 18 ani.23 La nouă luni de la moartea soției Iacob Tanca dorește o nouă căsătorie 
alături de Iftimia Greabu,24 în vârstă de 20 ani, pentru că: „Murindu-mi muierea în 8 

18 ANDJBN, fond Ofi ciul Parohial greco-catolic român Tiha Bîrgăului, dosar 27 (1850-1857), f.85.-89r.
19 ANDJBN, fond Ofi ciul Parohial greco-catolic român Tiha Bîrgăului, dosar 27 (1850-1857), f.97.-98r.
20 ANDJBN, fond Ofi ciul Parohial greco-catolic român Tiha Bîrgăului, dosar 27 (1850-1857), f.111.r.
21 ANDJBN, fond Colecția registrelor de stare civilă, Matricola cununaților, registrul 1353 (1833-

1858), f.39r.
22 ANDJBN, fond Ofi ciul Parohial greco-catolic român Tiha Bîrgăului, dosar 27 (1850-1857), f.131.r
23 ANDJBN, fond Colecția registrelor de stare civilă, Matricola morților, registrul 1357 (1841-1858), f.14r.
24 ANDJBN, fond Colecția registrelor de stare civilă, Matricola cununaților, registrul 1353 (1833-

1858), f.40v.
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februarie anului curgător, am remas văduv și fără ajutori femeiesc neavând cine să 
mă spale, face de mâncare și veșminte sau să poarte grija de casa și economia atunci 
când vre un serviciu comunal s-au împărătescu mă desparte de casă [....] înainte de a 
îndeplini timpul jelei să mă pot cununa cu persoana aleasă și liberă Iftimia Griabu”.25 
Acesta primește dispensa episcopală de la vicarul general Constantin Alexandru din 
Blaj pe 24 octombrie 1852. Vicarul prin acordarea dispensei timpului de jale, atunci 
când survenea decesul unuia dintre soți, încurajau de fapt o nouă căsnicie pentru a 
evita concubinajul în comunități și viața imorală.

Văduvul greco-ortodox Gavril Halostă de 39 ani din Prundul Bîrgăului primește de 
la protopopul ortodox Theodor Bogat din Mijlocenii Bîrgăului dispensă de la timpul 
jelei pentru că: „a rămas de muiere din ziua de 7 septembrie 1859 și are două prunce 
rămase mici, una de 3 ani și una de un an și jumătate și foarte cu mare greutate le ține 
fără muere că nu are pe nime cine să le mângâie și le duce pe la vecini până le plinește 
câte o slujbă de-i vine, [....] și s-au încredințat mie părintele Teodor Cîmpian paroh 
Borgo Prund”. Cea de-a doua căsătorie a lui Gavril Halostă a fost făcută cu Nastasia 
Filimon Burdea, fată de 24 ani „mireasa fi ind copila remasă de părinți și în serviciu pe 
la străini nu a putut învăța toate rugăciunile nici cerceta totdeauna biserica petrecând 
mai mult timp cu vitele la câmpuri și păduri, dar are purtare morala bună” ne spune 
parohul Grigore Moisil la 9 februarie 1854, după ce mai jos primește acordul vicarului 
Macedon Pop de la Năsăud.26 Deși era din altă localitate și de confesiune ortodoxă, în 
argumentul cererii de dispensare păstrat în arhiva parohiei Tiha Bîrgăului este pre-
zentată situația bărbatului în acel moment. Putem intui motivația căsătoriei mixte și 
a diferenței de vârstă între cei doi, prin prisma condiției viitoarei mirese, despre care 
afl ăm că era orfană, deci lipsită de sprijinul material al părinților, pentru a putea con-
tracta o căsătorie cu un partener apropiat de vârsta ei și săracă. Nastasia Burdea găsise 
o bună oportunitate de a se așeza la casa ei în altă comunitate, pentru a duce greutatea 
unei gospodării difi cile.

Vasile Pavelian a fost pus în fața unei situații extrem de difi cilă prin pierderea soți-
ei mamă a cinci copii. În cererea de dispensă de la timpul jelei adresată vicarului acesta 
mărturisește că dorește „a păși la a doua cununie mai înaintea împlinirii timpului de 
jele dela moartea muierii Sofronia în 19 aprilie 185327, fi indcă am rămas cu 5 prunci, 
toți mici și neharnici de ceva slujbă și îmi este cu greu a-i ținea nefi ind cine să le facă 
îmbrăcăminte și de mâncare, apoi și slujbele dese și alte nevoi mă silesc a mă căsători”. 
Vicarul Macedon Pop acordă dispensa pe 9 februarie 1854, la zece luni de la moartea 
Sofroniei.28 La deprima căsătorie Vasile Pavelian avea 22 ani, iar Sofronia a lui Iacob 

25 ANDJBN, fond Ofi ciul Parohial greco-catolic român Tiha Bîrgăului, dosar 27 (1850-1857), 
f.140.r-v.

26 ANDJBN, fond Ofi ciul Parohial greco-catolic român Tiha Bîrgăului, dosar 27 (1850-1857), f.223, 
244.r-v.

27 Din Matricola morților afl ăm că Sofronia avea 34 de ani la data decesului, ANDJBN, fond 
Colecția registrelor de stare civilă, Matricola morților, registrul 1357 (1841-1858), f.16r.

28 ANDJBN, fond Ofi ciul Parohial greco-catolic român Tiha Bîrgăului, dosar 27 (1850-1857), f.228 r.
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Crăcană 18 ani.29 După cincisprezece ani Vasile Pavelian este nevoit să înceapă o a 
doua căsnicie la vârsta de 43 de ani, cu cinci copii, alături de Maria Bozga „fată căzută” 
de 30 ani.30 Situația creată poate explica diferența de vârstă între miri și angajamentul 
tinerei femei în a îngriji cinci copii.

Tot o situație difi cilă a avut cu siguranță și Ioan Moroșian la 28 de ani, care rămâne 
văduv, iar în cererea redactată de preotul Grigore Moisil declară: „O moarte grabnică 
a răpit-o pe muierea mea din viață, rămânând cu două prunce mici, care fără de grijă 
a putia nici o clipită de oară nu le pot lăsa. Ci nevoințele și slujbele care întâmpină pe 
om mă silesc de multe ori să le las singure în știrea Domnului, ducând cu mine frica că 
sa nu le întâmpine o primejdie, ori să numesc pe cineva cu îndoită plată ca să păziască 
copilele până ce sunt dus de acasă. Sărecia nu mă iartă de a numi de atâtia ori om în 
locul meu nici nu se capătă lesne fi ind cu locuinția departe de sat, nici vecini aproape 
nu am. Astă pricină me silește a păși la alta căsătorie și a-mi lua soție care să poată griji 
de copilele și economia casei că muieree mi-a murit în 1 septembrie anul trecut, timpul 
jelei nu l-am plinit”. Vicarul Macedon Pop îi acordă dispensa la 18 ianuarie 1855.31 la 
cinci luni de la decesul primei soții, iar pe 29 ianuarie se recăsătorește cu fata fecioară 
Nastasia Lucin de 23 ani din același sat. Motivația văduvului, în a alege o a doua soție 
mai tânără decât el, este ușor de înțeles, însă motivația miresei poate fi  explicată even-
tual prin atracția față de starea materială a viitorului soț, poate și o dragoste sinceră, cu 
care dealtfel putea să aibă proprii copii.

Motivațiile contractării celei de-a căsnicii cât și cerea unei dispense de jele diferă 
de la caz la caz. Ioan Lupșior susține în cererea sa adresată vicarului: „murindu-mi 
muierea în 10 august anul trecut, cu doi fi i mici pe care n-are cine să-i îmbrace, spele 
și să poarte grijă de ei. Eu sunt om pus în slujba drumului împăratesc ca curățători 
(wegräumer) în toate zilele, fără de soție nu pot fi  și îmi trebe să mă căsătoresc iară 
încă mai înainte de a plini timpul jelei [.....] cu Anisia Pantelemon Forfotă din Prund 
ca să-mi ție casa părăsită și pruncii fără ajutor”.32 Dispensa i se acordă de către vicar 
la 18 ianuarie 1855, după o văduvie de șase luni, iar căsătoria are loc la 1 februarie 
1855, ocazie cu care afl ăm și vârsta mirelui respectiv 35 de ani și a miresei de 26 ani.33 
Constatăm că Ioan Lupșior preferă o căsătorie exogamă, mixtă confesional și palinga-

29 ANDJBN, fond Colecția registrelor de stare civilă, Matricola cununaților, registrul 1353 (1833-
1858), f.9r.

30 ANDJBN, fond Colecția registrelor de stare civilă, Matricola cununaților, registrul 1353 (1833-
1858), f.44r.

31 ANDJBN, fond Ofi ciul Parohial greco-catolic român Tiha Bîrgăului, dosar 27 (1850-1857), f.252 
r-v, 256r.;vezi și ANDJBN, fond Colecția registrelor de stare civilă, Matricola cununaților, regis-
trul 1353 (1833-1858), f.46r.

32 ANDJBN, fond Ofi ciul Parohial greco-catolic român Tiha Bîrgăului, dosar 27 (1850-1857), f.254 
r-v.

33 ANDJBN, fond Colecția registrelor de stare civilă, Matricola cununaților, registrul 1353 (1833-
1858), f.46r.
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mă, iar mireasa își asumă creșterea a doi copii vitregi proveniți din prima căsătorie a 
soțului în condițiile în care cu siguranță va avea proprii copii.

În cererea de dispensare a timpului jelei pentru văduvul de 33 ani Ioan Județi care 
își pierde soția la 24 ianuarie 1856, și rămâne cu patru copii, dintre care afl ăm că cel 
mai mare are 11 ani, cei mai mici au 4 ani fi ind gemeni, alături de numeroasele slujbe 
și greutăți „ce se îmbulzesc pe locuitorii acestui ținut” este „silit a păși la a doua că-
sătorie”. Preotul Grigore Moisil a caracterizat pozitiv comportamentul mirelui, însă 
mireasa „fată căzută” și „persoană slobodă” este evaluată ca făcând progrese „mireasa 
de la cădere s-au mai îndreptat”. Vicarul dr. Ioan Pop dă dispensa pe data de 1 iunie 
1856, transmițând că lasă preotului Moisil hotărârea de ai cununa când dorește, lucru 
ce se va întâmpla abia la 24 octombrie 1856 conform matricolei cununaților.34 Căsătoria 
în Biserică cu Maria Bozga fata căzută de 30 ani are loc abia la zece luni de la moartea 
soției, așa cum a fost lăsat să hotărască preotul paroh, deși dispensa a fost cerută cu 
mult înainte. Putem presupune că, după logodnă, cei doi au locuit deja împreună, iar 
sfârșitul muncilor agricole le-a permis organizarea nunții în toamna aceluiași an înain-
tea perioadei de post.

Deși Dănilă Nemeș de 38 de ani, „cu patru prunci toți mici și ne harnici” face cere-
rea de dispensă 6 ianuarie 1857, la doar două luni de la moartea soției Maria Nemeș 
care a murit de hectică la 25 noiembrie 1856 în vârstă de 32 de ani. Dănilă Nemeș 
primește acordul de la vicar și se căsătorește abia în 13 iunie 1857. Vârsta celei de-a 
doua soții văduva Varvara Pașcanu este 35 de ani pierzându-și soțul la 27 decembrie 
1855.35 Remarcăm că diferența de vârstă dintre cei doi nu este mare, iar vicarul aprobă 
cererea de dispensă abia după câteva luni, nicidecum la două luni de la moartea pri-
mei soții așa cum ar fi  dorit Dănilă Nemeș. Având în vedere faptul că cererea se făcea 
la încheierea logodnei neîmplinirea timpului de jele, fi ind un impediment pentru o 
nouă căsătorie, există posibilitatea ca după logodnă cei doi să fi  locuit împreună până 
la primirea acordului.

Pentru Maria lui Simion Macarie, episcopul greco-catolic al Diecezei de Gherla 
Ioan Alexi, răspunde pozitiv cererii de dispensă de la timpul de jale: „ascultând noi 
rugămintea aceasta șî luând în considerațiune cauzele cuvincioase aduse în rugăminte 
[....] pe numiții suplicanți de piedica atinsă îi dispensăm și concedăm”. Cererea a fost 
trimisă în 19 ianuarie 1859 de către preotul Grigore Moisil în numele Mariei lui Simion 
Macarie în vârstă de 39 ani a cărui soț a murit în 18 aprilie 1858 ce dorește o a doua 
căsătorie cu Larion Iedeanu văduv în vârstă de 50 ani, a cărui soție a murit în 16 mai 

34 ANDJBN, fond Ofi ciul Parohial greco-catolic român Tiha Bîrgăului, dosar 27 (1850-1857), f.306 
r. Vezi și ANDJBN, fond Colecția registrelor de stare civilă, Matricola cununaților, registrul 1353 
(1833-1858), f.50r.

35 ANDJBN, fond Ofi ciul Parohial greco-catolic român Tiha Bîrgăului, dosar 28 (1857-1865), f.23 
r-v. Vezi ANDJBN, fond Colecția registrelor de stare civilă, Matricola cununaților, registrul 1353 
(1833-1858), f.51r; vezi ANDJBN, fond Colecția registrelor de stare civilă, Matricola morților, re-
gistrul 1357 (1841-1858), f.19r.
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1857. Este printre puținele cereri făcute de către o femeie la zece luni de la moartea 
soțului, cerere care s-a bucurat de atenția episcopului însăși în răspunsul dat.36 Din 
păcate nu am găsit în arhivă cererea de dispensă pentru a putea vedea argumentele 
aduse în fața episcopului. Am remarcat însă că soțul Mariei avea 49 de ani când a mu-
rit lăsându-și soția și fi ica singure.37

Dacă până în 1858 timp de 18 ani Grigore Moisil a fost paroh în Tiha Bîrgăului 
mai bine de 18 ani, ajuns vicar al Rodnei este cel care pentru următoarea perioadă 
dă dispensă de la timpul de jale. Nicolai Boneu unit de 31 ani din Bistrița Bîrgăului, 
a cărui soție Palagia a murit la 7 decembrie 1861, a dorit să-și reia viața cu „fecioara 
nelegiuită”, Nastasia Maftei Prașca de 26 ani din Tiha.38 Argumentele în favoarea lui 
Nicolai, trimise vicarului de preotul Cifor Cionca din Bistrița Bîrgăului, sunt: „având o 
pruncă, și fi indu-mi locul depărtat de sat, în Petrice depărtare 4 ore precum și greută-
țile găzdușagului, și porția ce gré nu pot singur a împlini”. După ce vicarul Moisil și-a 
dat acceptul în 20 mai 1862, cununia a avut loc în 14 iunie 1862.39 Remarcăm faptul că 
mireasa poartă stigmatul de a fi  copil din fl ori inclusiv la căsătorie, deși fată alege să se 
căsătorească cu un văduv rămas cu un copil, care locuiește și are gospodăria departe 
de sat. Altă cerere este prezentată vicarului Rodnei Grigore Moisil în 12 iulie 1866. Un 
caz surprinzător pentru lumea conservatoare a satului românesc, în care Ioan Dologa 
văduv de 70 ani de profesie „făgădariu” (crâșmar) cere dispensă, pentru timpul de 
jele fi indcă soția Tecla i-a murit pe data de 10 decembrie 1865 la 47 de ani din cauza 
vinarsului (țuica, pălincă). Argumentul văduvului de 70 de ani este acela că „singur 
nu e în stare a ține economia” dorind să „pășească la a doua cununie” cu Sofronia 
Ioan Tălpașiu de 22 de ani (născută 1844) văduvă și ea având ca martori la logodnă pe 
localnicii Ștefan Pavelean și Petru Beșa. Dispensa o primesc pe 12 iulie 1866, iar cunu-
nia are loc în 23 iulie 1866.40 Se pare că această nouă căsnicie a ținut până în 21 martie 
1870 când făgădariul Ioan Dologa moare.41 Este clară preferința lui Ioan Dologa pentru 
partenere mai tinere, nu putem decât bănui motivațiile tinerei văduve în contractarea 
acestei noi căsătorii, însă nu surprinde rapiditatea dispensării la nici șase luni de la 
moartea fostei soții, având în vedere vârsta mirelui.

36 ANDJBN, fond Ofi ciul Parohial greco-catolic român Tiha Bîrgăului, dosar 28 (1857-1865), f.83 r-v, 
89r.

37 ANDJBN, fond Colecția registrelor de stare civilă, Matricola morților, registrul 1358 (1858-1872), 
f.3 r.

38 Nelegiuită, adică născută ilegitim este consemnată în matricola botezaților: ANDJBN, fond 
Colecția registrelor de stare civilă, Matricola botezaților, registrul 1346 (1835-1858), f.1r

39 ANDJBN, fond Ofi ciul Parohial greco-catolic român Tiha Bîrgăului, dosar 28 (1857-1865), f.237 
r-v.vezi și ANDJBN, fond Colecția registrelor de stare civilă, Matricola cununaților, registrul 1354 
(1858-1871), f.13r.

40 ANDJBN, fond Ofi ciul Parohial greco-catolic român Tiha Bîrgăului, dosar 29 (1866-1872), f.3 r-v.
vezi și ANDJBN, fond Colecția registrelor de stare civilă, Matricola cununaților, registrul 1354 
(1858-1871), f.23r.

41 ANDJBN, fond Colecția registrelor de stare civilă, Matricola morților, registrul 1358 (1858-1872), 
f.82 v.
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Localnic din Mureșenii Bîrgăului Vasile Serețian cere binecuvântare de la timpul 
jalei pentru se putea căsători cu Paraschiva Vasile Hoalbă din Tiha și ea văduvă, „din 
cauză că soția Nastasia bolnavă de 4 ani în boala ce îndelungată a murit [...] 2 copile 
tinere au rămas, fi ind bucatele scumpe trebuie să mă hrănesc cu lemnăria, ca să-mi pot 
crește pruncile și să-mi pot împlini datoria”. Cererea este făcută pe 10 noiembrie 1866, 
iar vicarul își dă acceptul pe 12 noiembrie, căsătoria fi ind înregistrată pe 15 noiembrie 
1866.42 Vârsta mirelui nu este trecută în registre (presupunem că era apropiată de cea 
a miresei adică în jur de 50 ani) ci doar a Paraschivei Hoalbă care împlinise 50 de ani, 
însă este de reținut rapiditatea cu care este dată dispensa ținându-se seama cel mai 
probabil de vârsta mirilor și a faptului că, de patru ani, Vasile Serețian a avut singur 
grijă de familie.

Dintre puținele cazuri în care femeile cer dispensă poate fi  notat cel al Nastasiei 
Ioan Socină în vârstă de 47 de ani greco-catolică din Tiha, a cărui soț a murit în 4 ia-
nuarie 1867. Văduva cere dispensă pentru a doua căsătorie la cinci luni de la decesul 
soțului argumentând că „nu se simte destoinică sa stea în singurătate”. Dispensa este 
cerută pe 21 mai și aprobată de vicariat pe 22 mai 1867, iar cununia între cei doi are 
loc pe 23 mai 1867.43 Din registre afl ăm că mirele Nicolae Puiu este greco-ortodox din 
localitatea învecinată Prundu Bîrgăului, are 59 ani și aprobările forurilor protopopiale 
ortodoxe, pentru a se putea căsători. Vârsta a jucat din nou un rol esențial, având în 
vedere timpul foarte strâns în care a fost cerută și aprobată dispensa și celebrarea că-
sătoriei. Nu au fost identifi cate în arhiva parohiei sau a vicariatului dispense pentru 
timpul de jale în anii următori.

Analiza demografi că microzonală, orientată în acest caz spre formele constituirii 
cuplului, ne scoate în evidență infl uența unui sistem al constrângerilor ce invariabil 
infl uențează alegerile adaptative ale celor care se căsătoresc. Cadrul de referință este 
oferit de prelucrarea datelor din matricolele parohiale, iar calea spre dimensiunea an-
tropologică trece spațiul atitudinilor și a comportamentelor, fi ind deschisă de docu-
mentele folosite în mod obișnuit în sistemul creat de Biserică și Stat pentru încheierea 
unei căsătorii. Este interesantă atitudinea bărbaților și a femeilor spre o nouă viață 
conjugală, în urma decesului unuia dintre soți. Recăsătorirea modifi că total condițiile 
încheierii noului parteneriat așa cum se poate stabili în cazurile discutate mai sus, spre 
exemplu prin faptul că media de vârstă la căsătorie crește, atât în rândul bărbaților, 
cât și a femeilor față de valorile celor care sunt la prima căsătorie, însă constatăm că 
toți bărbații sunt văduvi în timp ce femeile sunt văduve în proporție de doar 34% 
pentru eșantionul studiat. După cum știm, moartea a devenit condiția hotărâtoare ca 

42 ANDJBN, fond Ofi ciul Parohial greco-catolic român Tiha Bîrgăului, dosar 29 (1866-1872), f.29r-v 
vezi și ANDJBN, fond Colecția registrelor de stare civilă, Matricola cununaților, registrul 1354 
(1858-1871), f.23v.

43 ANDJBN, fond Ofi ciul Parohial greco-catolic român Tiha Bîrgăului, dosar 29 (1866-1872), f.45r-v, 
464, 47,r vezi și ANDJBN, fond Colecția registrelor de stare civilă, Matricola cununaților, regis-
trul 1354 (1858-1871), f.24v.
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Biserica să accepte recăsătorirea. Prin recăsătorirea văduvilor preotul și comunitatea 
evită uniunile neofi ciale reprezentate de concubinaj, cât și posibilitatea de a crește nu-
mărul născuților ilegitimi. Tocmai, în acest sens, apar dispensele de la timpul jalei prin 
care văduvilor le era permisă prin acordul vicarului sau episcopului contractarea unei 
noi căsnicii înainte să treacă timpul normat de Biserică în acest sens. Prin recăsătorire 
totodată cuplurile nou formate aveau mai multă libertate în alegerea partenerului fără 
amestecul hotărâtor al familiei, acest fapt fi ind valabil mai ales pentru bărbații și feme-
ile trecute de o anumită vârstă cu o bogată experiență în problemele vieții. Rămâne de 
discutat, fără a avea dovezi concrete, motivația femeilor tinere în a alege un partener 
mai în vârstă cu copii și gospodărie. Nu putem stabili, din păcate, dacă a fost vorba și 
de dragoste sau de interes în relația partenerilor recăsătoriți. Biserica și-a atins scopul 
de a reglementa viața morală a posibililor concubini prin acordarea dispenselor, chiar 
dacă mai târziu decât au fost cerute, neexistând dovezi că a fost refuzată dovada acor-
dării dispensei. Păstrarea intactă a averii și a prosperității gospodăriei este axa centrală 
din argumentația adusă de văduvi în dispensarea timpului de jele pentru recăsătorire. 
Văduvii dacă aveau și copii după moartea soției păstrau averea primită de fosta soție 
ca zestre, iar la rândul lor, după moartea soțului văduvele căpătau un mai mare con-
trol asupra averii cât și a propriei sorți. În matricolele cununaților, în cazul cuplurilor 
ce implicau un văduv sau ambii parteneri erau văduvi, părinții nu sunt trecuți ca fi ind 
în viață aproape în majoritatea cazurilor. Recăsătorirea poate fi  percepută și ca un ele-
ment de modernitate datorită faptului că multe femei văduve își refac viața, având în 
vedere statutul lor inferior în comunitățile tradiționale.
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Ipostaze demografi ce ale nupțialității în parohia greco-catolică Tiha Bîrgăului (1833-1890). 
Dispensele bisericești pentru timpul de jale

Rezumat: Studiul de față analizează dinamica fenomenului nupțialității în parohia greco-catolică 
Tiha Bîrgăului între anii 1833-1890. Prelucrarea registrelor parohiale de stare civilă a reliefat evoluția 
căsătoriilor din perspectiva numărului, vârstei și a locului de origine al partenerilor. Moartea unuia dintre 
parteneri era condiția hotărâtoare ca Biserica să accepte recăsătorirea. Accesul la a doua căsătorie, ca 
urmare a decesului unuia dintre parteneri, înainte de îndeplinirea timpului de doliu (jele), a fost controlat 
și condiționat de Biserică prin acordarea unor dispense. Analiza dispenselor de jale, identifi cate în arhiva 
parohiei, oferă o imagine a motivațiilor constituirii cuplurilor la inițierea celei de-a doua căsătorii. Totodată, 
am identifi cat diferențele dintre parteneri, în ceea ce privește vârsta (media vârstă bărbați 42 ani, iar la 
femei 29 ani), starea civilă (toți bărbații sunt văduvi, iar femeile 34% văduve, 29% fete defl orate, 44% 
fecioare), exogamia (26% din localități învecinate), confesiunea (13% ortodocși), cât și a numărului de 
bărbați sau femei care au cerut dispense (doar 13% femei cer dispensă).Nu am putut stabili dacă par-
tenerii s-au căsătorit, din dragoste sau din interes. Biserica a reglementat viața morală a celor rămași 
fără partener prin acordarea dispenselor, reducând concubinajele sau nașterea unor copii ilegitimi.

Cuvinte cheie: căsătorie, recăsătorire, doliu, dispensă, Biserică, demografi e,Transilvania, epoca 
modernă.

Demographic aspects of the nupțiality in the Greek-Catholic parish Tiha Bîrgăului (1833-1890). 
Church Dispensations from the mourning time

Abstract: This study analyzes the dynamics of the nuptiality’s phenomenon in the Greek-Catholic 
parish Tiha Bîrgăului between 1833 and 1890. The processing of parish records of civil status has 
highlighted the evolution of marriages regarding the number, age and place of partners’ origin. The 
death of one of the partners was the decisive condition for the Church to accept remarriage. Access to 
the second marriage following the death of one of the partners before fulfi lling the mourning time has 
been controlled and conditioned by the Church by granting some dispensations. The analysis of the 
mourning dispensations identifi ed in the parish archive gives a picture of the couples’ formation motiva-
tion at the initiation of the second marriage. At the same time, we identifi ed the differences between 
the partners in terms of age (average age for men being 42 years and for women 29 years), civil status 
(all men are widowed, and women 34% widowed, 29% defl owered girls, 44% virgins), exogamy (26% 
from neighboring localities), confession (13% Orthodox), and also the number of men or women who 
requested dispensation (only 13% of women ask for dispensation).We could not determine whether our 
partners married out of love or interest. The church regulated the moral life of those left without a partner 
by granting dispensations, reducing concubinage or the birth of illegitimate children.

Keywords: marriage, remarriage, mourning,dispensation,church, demography, Transylvania, mod-
ern epoch.


