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Explorarea comportamentul matrimonial al indivizilor, în primele trei decenii ale 
secolului XX, analizat în lumina înscrisurilor din matricolele parohiale pentru satul 
Susenii Bîrgăului, oferă date despre interacțiunea dintre indivizi, familie și societate 
și a raporturilor cu autoritățile ecleziastice sau laice. Dinamica nupțialității la nivelul 
macrozonal al regiunii Transilvaniei și de asemenea la nivel microzonal, localitatea 
Susenii Bîrgăului (Borgo-Suseni), fost infl uențată de apariția legilor din 1894 care au 
avut ca efect laicizarea mariajului prin omiterea, de către Stat, a consimțământului dat 
de Biserică. La fel de mare infl uență au avut asupra fenomenului condiționările spe-
cifi ce prescrise de confesiunea ortodoxă, apoi de către calendarul muncilor agricole și 
nu în ultimul rând de „legile nescrise” ale constrângeri familiale ce variau în funcție de 
avere, interese, statut sau rudenie. Evaluat în literatura de specialitate ca fi ind singurul 
eveniment demografi c în care indivizii au putut, cel puțin teoretic, să-și aleagă parte-
nerul din proprie inițiativă, după analiza fenomenului la nivel local imaginea oferită 
de „despuierea” registrelor confesionale și centralizarea datelor este a unei societăți 
încă tradiționale, în care se împletesc timpurile moderne. Totodată aceste date cule-
se din registrele parohiale înregistrează pentru comunitatea ortodoxă date demne de 
atenție cu referire la căsătorie în condițiile secularizării tot mai accentuate a societății și 
a impactului desfășurării Primului Război Mondial.

Dinamica mariajelor în Transilvania pentru anii 1913-1918 a cunoscut următoarea 
evoluție: 26.565 în anul 1913, 19.929 în anul 1914, 9.351 în anul 1915, 8.046 în anul 1916, 
9.466 în anul 1917 și 15.289 în ultimul an de război. Regiunea Bistrița-Năsăud, afl ată 
dealtfel aproape de graniță și de linia frontului din Munții Carpați a avut o evolu-
ție negativă a fenomenului marital, asemănătoare cu alte regiuni similar geografi ce: 
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Brașov, Ciuc, Făgăraș, Trei Scaune etc. Astfel în anul 1913 au fost 1.105 căsătorii, apoi 
a scăzut permanent în anul 1914 au fost 837, 1915 cu 326, 1916 cu 286, 1917 cu 361 ca 
la sfârșitul războiului în 1918 să crească la 660.1 Cu toate că cercetarea de față are ca 
obiect investigarea comunității ortodoxe, este interesant de analizat evoluția populați-
ei totale2 a comunității Susenii Bîrgăului, indiferent de etnie sau confesiune. Conform 
recensămintelor ofi ciale făcute de Imperiu Austro-Ungar situația se prezintă astfel: în 
anul 1901 satul avea o populație totală ce număra 839 indivizi, iar în anul 1910 număra 
954 indivizi. Valorile medii ale nupțialității au fost înregistrate de către autorități pen-
tru perioada 1901-1910 cu următoarele valori: media căsătoriilor pe an a fost stabilită 
la 6, cu o rată medie a nupțialității de 6,7 în condițiile unui spor natural de 15,6.3

Realizarea României Mari în anul 1918 a făcut ca recensămintele ofi ciale să înregis-
treze alte realități demografi ce la nivelul localității. Astfel cu ocazia recensământului 
efectuat în anul 1930,4 an limită al cercetării propuse, constatăm că populația a crescut la 
1205 locuitori, dintre care 1057 erau români ce se identifi cau în majoritate cu confesiunea 
ortodoxă, 44 unguri, 2 germani, 2 rusi, 1 rutean, 49 evrei și 49 țigani. Numărul bărbaților 
din localitate de 599 este ușor inferior celui al femeilor de 606. Dintre aceștia constatăm 
că 82 de bărbați aveau vârsta cuprinsă între 13-19 ani, teoretic o parte dintre ei putând să 
contracteze căsătorii, în comparație cu femeile care erau în număr de 92 pentru aceeași 
categorie de vârstă. Admițând că majoritatea căsătoriilor se contractau după 20 ani, sunt 
demne de atenție datele recensământului pentru categoria de vârstă 20-64 ani, în care 
bărbații erau în număr de 273 indivizi, iar femeile în număr de 295 persoane.5

Comunitatea ortodoxă din satul Susenii Bîrgăului a înregistrat în perioada 1901-
1930 prin intermediul registrelor bisericești un număr 219 căsătorii.6 Primul deceniu al 
secolului XX poate fi  caracterizat prin tendința degresivă a numărului de căsătorii în 
comparație cu deceniul nouă al secolului XIX, astfel se înregistrează o medie de cinci 
căsătorii pe an, excepție făcând anii 1906 când sunt înregistrate 13 căsătorii, 1907 cu 
zece căsătorii și 1910 cu unsprezece căsătorii. Odată cu începutul celui de-al al doilea 
deceniu al secolului XX, anii 1911 și 1912, în comunitatea s-a realizat în mod vădit o 
creștere la zece mediei numărului de căsătorii încheiate per an. În contrast, din cauza 
amplorii Primului Război Mondial timp în care tinerii bărbați sunt încorporați, urmă-
torii ani s-au deosebit printr-un număr redus de căsătorii: anul 1914 cu 7 căsătorii din 

1 Ioan Bolovan, Primul Război Mondial și realitățile demografi ce din Transilvania. Familie, moralita-
te și raporturi de gen, Cluj-Napoca: Editura Școala Ardeleană, 2015, pp. 67-68. 

2 Traian Rotariu (coord.), Maria Seminiuc, Elemér Mezei, „Mișcarea naturală a populației în-
tre 1901-1910 Transilvania. Evenimente demografi ce”, Studia Censualica Transilvanica, vol. 
I-II, Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană, 2005.

3 Ibidem, vol. I, pp. 170-173. 
4 Sabin Manuilă, Recensământul general al populației României din 29 decembrie 1930, vol. I (par-

tea 1) și vol. II (partea 1), București: Editura Institutului Central de Statistică, 1940. 
5 Ibidem, vol. I, pp. 153-154, 415-416, 677-678; vol. II, pp. 304-305, 673-674. 
6 ANBN, Colecția Registrelor de Stare Civilă, Fond 55, Matricola Cununaților, registrul 1213, 

f. 27r-38v; Matricola Cununaților, registrul 1214, f. 1v-28v. 
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care trei sunt în toamnă după izbucnirea confl agrației, 1915 cu două căsătorii, 1916 și 
1917 cu nici o căsătorie consemnată, 1918 cu patru căsătorii, din care trei sunt în lunile 
octombrie și noiembrie aproape de deznodământul războiului. Ultimii ai deceniului, 
după epilogul războiului, au fost neîndoielnic ani în care indivizii, prin numărul de 
căsătorii au compensat și au refăcut echilibrului nupțial la nivelul comunității, astfel 
încheindu-se în 1919 treisprezece căsătorii, iar în 1920 sunt înregistrate opt căsătorii.

Media numărului de căsătorii a crescut la începutul deceniul al treilea și a con-
tinuat tendința de a compensa comportamentul nupțial din război, în anul 1921 cu 
un număr de șaisprezece căsătorii, treisprezece pentru anul 1922 ca apoi să scadă în 
următorii ani la o medie de șapte căsătorii pe an, excepție a făcut 1927 cu doar patru 
căsătorii, iar în anul 1930 se înregistrează iar o creștere ajungându-se la șaisprezece 
căsătorii consemnate (vezi Tabelul 1).7

Tabelul 1. Evoluția sezonieră căsătoriilor în satul Susenii Bîrgăului între anii 1901-1930

Anul

Luna
1901-1910 1911-1920 1921-1930 TOTAL

Ianuarie 1 11 14 26
Februarie 19 17 28 64
Martie 3 0 1 4
Aprilie 0 1 0 1
Mai 2 2 5 9
Iunie 9 5 9 23
Iulie 5 5 7 17
August 1 1 1 3
Septembrie 2 1 5 8
Octombrie 10 5 10 25
Noiembrie 12 13 14 39
Decembrie 0 0 0 0
Total căsătorii 64 61 94 219

dintre care exogame 33 37 63 133

Perioadele din an în care familiile și cuplurile tinere au preferat să încheie cele mai 
multe căsătorii sunt lunile de iarnă. Lunile februarie și ianuarie domină prin numărul 
nunților deoarece în această perioadă din an este un timp al sărbătorii, propice pentru 
întâlniri și pețit, în care muncile agricole sezoniere sunt mult diminuate sau muncile 
curente legate de întreținerea animalelor din gospodărie sunt singurele care consumă 
timpul în familie. Nu în ultimă instanță se adaugă bucatele mai bogate obținute, după 
sacrifi carea și prepararea porcinelor și timpul rece prielnic conservării bucatelor. Un 
număr însemnat de căsătorii, dacă ne raportăm iarăși la situația din secolul XIX, sunt 
încheiate în lunile mai, iunie, iulie. Admițând că aceste luni sunt caracterizate printr-un 

7 Ibidem. 
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număr redus al zilelor de post iar muncile agricole au caracter mult mai facil (strânsul 
fânului, prășitul, seceratul) iar tânăra familie contribuie cu brațele de muncă la lucrul 
pământului, și tot în aceste luni de vară însăși pregătirea ospățului nuntașilor era mai 
ușor (în zonă până în timpurile apropiate vecinii duceau „cinste” familiei mirelui sau 
miresei găini, ouă, făină din care se prepara mâncarea nuntașilor), pledează pentru 
creșterea numărului de căsătorii în acest anotimp.

Toamna și începutul iernii caracterizate prin fi nalizare recoltării produselor agrico-
le (un alt timp al bunăstării care permite alcătuirea unor ospețe bogate), dar și presi-
unea apropierii postului Crăciunului cu abstinența prescrisă conced familiilor timpul 
necesar pentru ca familiile și tinerii să încheie căsătorii mai ales în lunile octombrie și 
noiembrie (vezi Tabelul 1 și Grafi cul 1a).8 

Graficul 1a. Evoluția sezonieră a căsătoriilor în satul Susenii Bîrgăului între anii 1901-1930

Din totalul celor 219 căsătorii consemnate în satul Susenii Bîrgăului pentru peri-
oada 1901-1930, 133 sunt exogame, adică un procent de 60,73%. Sat de dimensiuni 
mijlocii, cu o populație ce depășește o mie de locuitori abia în anul 1930, a determinat 
tinerii să își caute parteneri în afara comunității pentru a evita consangvinizarea. În 
același timp trebuie să admitem că, pentru a evita sau pentru a împărțirea în bucăți 
mici a terenurilor agricole, ca rezultat al creșterii demografi ce din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, tinerii se orientează către parteneri din alte comunități, rezultând 
o exogamie cu valori destul de crescute (vezi Grafi cul 1b).

Prioritatea alegerii unui partener din interiorul sau exteriorul comunității a fost in-
fl uențată și de numărul nașterilor și al deceselor din acești ani, dacă urmărim numărul 
acestora din registrele parohiei. Cu toate acestea deprinderea de a alege un partener 
din afara comunității poate să fi  avut motivații economice (de avere), mai ales că în 
secolul XIX populația a crescut iar suprafețele agricole au rămas aceleași. Uzanța era 
ca arareori bărbații să „meargă de ginere” într-o gospodărie ce nu aparține familiei de 

8 Ibidem. 
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sânge, exceptând cazul în care mirele avea mai mulți frați iar mireasa era singură la 
părinți sau era singura „rămasă în casă” dintre ceilalți frați pentru a avea grijă de pă-
rinți la bătrânețe, așa se și explică numărul mic de bărbați care părăsesc comunitatea. 
Este discutat în literatura de specialitate faptul că femeile erau marcate încă de un sta-
tut considerat inferior cu cel al bărbatului. Prin circumstanța de a deveni „noră”, prilej 
ce implica părăsirea familiei cu o parte din zestre și o diminuarea forței de muncă în 
benefi ciul altei familii, contrasta cu urmașii pe linie masculină net avantajați. Bărbații 
prin faptul că benefi ciau de statutul de moștenitori ai „vetrei familiei” sau a unei părți 
din averea dată ca zestre de către propria familie dar și benefi ciar al zestrei miresei. 
Rezumând, toate aceste situații enumerate, duc indiscutabil într-o cumunitate mică la 
creșterea exogamiei.

Pentru primul deceniu al secolului XX analiza căsătoriilor exogame ne semnalea-
ză că dintr-un total de 64 căsătorii, 58 de femei și 38 de bărbați își aleg partenerii din 
sat (vezi Grafi cul 1b). Dacă bărbații preferă doar 5 femei din afara comunității în pro-
cent de 7,9%, 28 de femei preferă bărbați din afara comunității în procent de 44,44%, 
majoritatea provenind din satele imediat învecinate comunității: Prundu Bîrgăului și 
Mijlocenii Bîrgăului. Percepția partenerului ales și a familiei lui nu este întâmplătoare, 
vecinătatea oferă garanția morală și materială prin care se angajează mariajul, comu-
nitățile se cunoșteau după „neam”. Avantajul alegerii unui partener din comunitățile 
apropiate oferă accesul la avere (zestre) care după căsătorie este mult mai facil, distan-
ța și timpul parcurs la terenurile agricole contau foarte mult pentru țărani, terenurile 
îndepărtate fi ind dezavantajoase. Recăsătorirea slab reprezentată, 53 de indivizi se afl ă 
la prima căsătorie, doar 9 la a doua căsătorie și unul la a treia căsătorie. 

Al doilea deceniu păstrează tendința generală spre exogamie: din cele 61 de că-
sătorii 57 de femei și 29 de bărbați sunt din sat (vezi Grafi cul 1b). Și de data aceasta 
bărbații preferă doar 4 partenere din afara comunității, în timp ce femeile își aleg 33 
de parteneri din afara comunității. Cei mai mulți parteneri sunt aleși din comunitățile 

Graficul 1b. Evoluția căsătoriilor exogame în satul Susenii Bîrgăului între anii 1901-1930



278

imediat învecinate respectiv Mijlocenii Bîrgăului și Prundu Bîrgăului, în timp ce doar 
8 parteneri sunt din sate afl ate în afara văii la o distantă mai mare de 25 km. Tendința 
comunității de a compensa efectele războiului în timpul căruia în anii 1916 și 1917 nu 
s-au încheiat căsătorii este evidentă la sfârșitul deceniului.

Deceniul trei s-a evidențiat prin încheierea a 94 de căsătorii, cu mult peste media ce-
lorlalte două decenii. Astfel 81 de femei și 42 de bărbați sunt din sat, exogamia ne arată 
că bărbații preferă 12 partenere din afara localității, femeile își aleg 51 de parteneri 
din alte sate, dintre care domină numeric cei din satele imediat învecinate Mijlocenii 
Bîrgăului și Prundu Bîrgăului, iar 15 parteneri sunt preferați din sate afl ate la o dis-
tanță mai mare de 25 km în afara văii (vezi Grafi cul 1b).9 Odată cu numărul mare de 
căsătorii tinerii își aleg parteneri de la distanțe mari față de comunitate, consecință a 
desfășurării războiului care a oferit o altă percepție asupra celuilalt prin contactul cu 
alte lumi (vezi Tabelul 2, Grafi cul 2).

Tabelul 2. Evoluția exogamă a căsătoriilor în satul Susenii Bîrgăului între anii 1901-1930
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1901-1810 1 4 2 9 95 6 2 2 7 33 128 64
1911-1920 3 3 2 8 86 10 1 2 8 37 123 61
1921-1930 4 4 4 11 126 16 6 1 17 63 188 94

Total 8 11 8 28 307 32 9 5 32 133 439 219

Graficul 2. Evoluția căsătoriilor exogame în satul Susenii Bîrgăului între anii 1901-1930

9 Ibidem.
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Harta exogamiei localității Susenii Bîrgăului 1901-1930
Susenii B (roșu 307 căsătorii); Prundu B și Mijlocenii B (albastru 60 căsătorii); Tiha B și Josenii B (galben 20 
căsătorii); Rusu B și Mureșenii B (portocaliu 13 căsătorii); Alte localități peste 25km 32 căsătorii.

Dintre cele 219 perechi care s-au unit prin căsătorie în perioada 1901-1930, din 
punct de vedere al stării civile 185 sunt la prima căsătorie în procent de 84,47%, iar 
căsătoriile palingame numără 32 perechi afl ate la a doua căsătorie în procent de 14,61 
și doar 2 sunt la a treia căsătorie cu un procent de 0,92% (vezi Tabelul 3, Grafi cul 3).10

Tabelul 3. Stare civilă a cuplurilor căsătorite în satul Susenii Bîrgăului între anii 1901-1930

Stare civilă 1901-1910 1911-1920 1921-1930 TOTAL În procente
prima căsătorie 54 56 75 185 84,47%
a doua căsătorie 9 5 18 32 14,61%
a treia căsătorie 1 0 1 2 0,92%

TOTAL 64 61 94 219 100,00%

Se poate observa că majoritatea perechilor sunt la prima căsătorie, chiar dacă mo-
dernizarea începutului de secol XX și desfășurarea Primului Război Mondial își pune 
amprenta și asupra comunității și a comportamentului indivizilor.

Cu privire la indivizii care se recăsătoresc, ca urmare a disoluției cuplurilor având 
ca motiv decesul unuia dintre parteneri sau divorțul, registrele ne oferă date relevante: 
din totalul celor 37 de recăsătoriți, 27 sunt parteneri care au rămas văduvi sau văduve 
iar restul de 10 sunt divorțați (vezi Tabelul 4, Grafi cul 4).11 Bărbații văduvi domină 
procentual în raport cu numărul femeilor văduve care aleg să își refacă viața, iar în 

10 Ibidem.
11 Ibidem.
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deceniul doi numărul acestora după cum s e poate observa este foarte mic. În ceea ce 
privește divorțialitatea numărul celor despărțiți în comunitate în primul deceniu este 
foarte mic, în al doilea deceniu sunt doar bărbați divorțați care își refac viața conjuga-
lă, în timp ce deceniul al treilea a adus surprinzător un număr de patru femei divorțate 
față de un singur bărbat, cu siguranță se poate discuta un grad de emancipare a femeii 
mult mai mare în comparație cu deceniile trecute.

Tabelul 4. Stare civilă a cuplurilor recăsătorite în satul Susenii Bîrgăului între anii 1901-1930 

Anul

Starea civilă
1901-1910 1911-1920 1921-1930 TOTAL

Bărbați văduvi 8 1 9 18
Femei văduve 2 2 5 9
Total văduvi 10 3 14 27
Bărbați divorțați 1 3 1 5
Femei divorțate 1 0 4 5
Total divorțați 2 3 5 10

Vârsta medie la căsătorie pentru cele trei decenii analizate este destul de difi cil de 
stabilit, deoarece din totalul celor 219 căsătorii, la 57 dintre ele preotul nu a consemnat 
în registre vârsta mirilor sau a mireselor, chiar dacă aceștia erau din localitate. Chiar 
așa, cu lacunele constatate în consemnarea datelor, am încercat o estimare a vârstei ce-
lor care se căsătoresc.12 Pentru primul deceniu am calculat că vârsta medie de căsătorie 
a bărbaților (juni și văduvi însumat) este de 26 ani, iar a femeilor (june și văduve) este 

12 Ibidem.

Graficul 3. Stare civilă a cuplurilor căsătorite în satul Susenii Bîrgăului între anii 1901-1930 
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de 22 ani. Pentru bărbații văduvi vârsta medie la căsătorie este de 37 ani, în care cel 
mai tânăr văduv are 24 ani iar cel mai bătrân 59 ani. Media de vârstă a femeilor vădu-
ve este de 32 ani în care cea mai bătrână văduvă are 40 ani iar cea mai tânără 24 ani. În 
mod particular subliniez căsătoriile: George B, econom, văduv de 38 ani alege o parte-
neră mai tânără de 27 ani, Todora B., preotul menționând că este fată căzută, probabil 
avea un copil ilegitim, în acest caz vârsta mirelui și posibilitățile reduse ale femeii în 
societatea tradițională de a se căsători justifi că alegerea făcută; Dionisie I de 44 ani 
învățătorul greco-catolic din Nepos (la 25 km de localitate pe Valea Someșului) afl at 
la treia căsătorie alege o parteneră jună de 23 ani Rodovica F. din Susenii Bîrgăului, 
în acest caz putem discuta despre accederea la un statut social diferit pentru tânără, 
iar consemnarea statutul social al nașilor (notar, preot, pădurar) arată că familiile se 
bucurau de o susținere materială și socială bine defi nită în comunitate; Macavei G, de 
59 ani, econom, alege ca parteneră pe Rodovica T de 23 ani, jună, motivația căsătoriei 
pentru avere poate fi  susținută prin alegerea unor nași din familii înstărite (preotul 
Eliseu D., învățătorul Dionisie I., preot Pavel B.), și prin faptul că atât familia miresei 
si a mirelui erau recunoscute în sat ca fi ind înstărite; dealtfel această căsătorie a du-
rat puțin, în anul următor o regăsim pe Rodovica T. măritată G., văduvă de 24 ani, 
recăsătorindu-se cu Vasiel Cifor F. văduv de 28 ani din același sat. În anul 1910 apar 
primele două cazuri de căsătorii în care unul dintre parteneri a mai fost căsătorit și a 
divorțat. Astfel, Teodor S., econom în vârstă de 26 ani ia în căsătorie pe Maria L. M., 
a cărei vârstă nu este consemnată de preot, ci doar mențiune „divorțată”. Ioan D. din 
Prundu Bîrgăului, vârstă neconsemnată, „despărțit de prima femeie”, alege ca par-
teneră pe Floarea B., vârstă neconsemnată, „fată căzută” din Susenii Bîrgăului care 
apare consemnată în matricola botezaților cu un copil ilegitim născut în 1908. De altfel, 
din cele nouă femei consemnate cu statutul de „fată căzută” doar una se căsătorește 

Graficul 4. Stare civilă a cuplurilor recăsătorite în satul Susenii Bîrgăului între anii 1901-1930 
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cu un văduv, toate celelalte se căsătoresc cu parteneri „juni”.13 Majoritatea celor care 
se căsătoresc sunt de confesiune ortodoxă, etnie română. Excepție au făcut cinci băr-
bați greco-catolici, etnici români, unul romano catolic a cărui etnie este necunoscută, 
toți din alte localități, iar in rândul femeilor o singură femeie este greco catolică, etnic 
româncă, din altă localitate. Din rândul celorlalte etnii sunt consemnați doar țiganii, 
care își aleg parteneri din aceeași etnie, uneori localități diferite, conform însemnărilor 
preotului.

Al doilea deceniu păstrează aproximativ aceleași valori pentru vârsta celor care 
se căsătoresc: 26 ani pentru bărbați și 22 ani pentru femei. Din păcate doar pentru 
un văduv preotul menționează vârsta la căsătorie, 24 ani, tot așa pentru o femeie 56 
ani. Preotul ortodox Eliseu Dan, din motive greu de identifi cat, consemnează lacunar 
în registrele parohiale vârsta celor care se căsătoresc sau statutul civil al acestora la 
căsătorie. Mihailă S., ortodox „despărțit de prima femeie” din satul Iad (azi Livezile) 
în vârstă de 28 ani se căsătorește cu Floarea G, jună de 23 ani din Susenii Bîrgăului. În 
anul 1920 sunt consemnate două cazuri de recăsătorire: Anton P. econom în vârstă de 
63 ani „despărțit de prima femeie” cu Ioana Ț., văduvă de 56 ani amândoi din Susenii 
Bîrgăului și Anton P., econom de 35 ani, divorțat, cu Leontina S jună de 30 ani amân-
doi din Suseni. Dumitru H. june econom din Prundu Bîrgăului cu Floarea C, născută 
M., văduvă, din Susenii Bîrgăului, vârsta nespecifi cată.14

Al treilea deceniu a fost marcat de următoarele realități demografi ce în ceea ce pri-
vește căsătoria: vârsta medie a bărbaților la căsătorie a fost de 27 de ani, iar la femei 
de 24 ani în ușoară creștere și datorită numărului mare de văduvi care se recăsătoresc. 
Vârsta medie a văduvilor care se recăsătoresc este de 31 de ani în cazul bărbaților și de 
37 ani. Din cei nouă văduvi care se recăsătoresc, șapte dintre ei își iau ca și partenere 
fete june toate mai tinere decât ei, doar doi dintre ei își au partenere văduve; din cele 
șase văduve recăsătorite trei dintre ele își aleg ca și parteneri tineri juni, toți trei mai 
tineri ca și ele, doar una dintre văduve își ia ca și soț un partener divorțat, iar două se 
recăsătoresc tot cu văduvi de aceeași vârstă. Se remarcă cazurile în care s-au recăsăto-
rit cei divorțați: Anton B., june econom de 25 ani cu Rodovica P., de 34 ani „despărți-
tă”; Anton M., june de 35 ani, lucrător în Vatra Dornei (la 40 km de Suseni) cu Gacea 
T., „divorțată” de Vasile B din Susenii Bîrgăului; Ilie B., greco-catolic june econom din 
Tiha cu Lucreția A., ortodoxă, divorțată, din Susenii Bîrgăului vârsta nespecifi cată; a 
treia oară după ce a rămas văduv și apoi a divorțat de a doua soție Ion Anton A., eco-
nom divorțat (cel mai probabil de Lucreția A.) se căsătorește cu Maria P. F. (divorțată 
de Anton P, menționat mai sus) amândoi din Susenii Bîrgăului; Ion A., alui Toader, 
de 45 ani, divorțat și proprietar de mori se recăsătorește cu Ioana B., văduvă de 43 ani 
din Rusu Bîrgăului. Dumitru B., morar, văduv de 38 ani alege ca și soție pe Floarea 
D., jună de 20 ani. Simion M., june ortodox de 24 ani din Bistrița Bîrgăului cu văduva 

13 Ibidem.
14 ANBN, Colecția Registrelor de Stare Civilă, Fond 55, Protocolul Botezaților, registrul 1209 f. 

39v-50r; Protocolul Botezaților, registrul 1210 f. 1r-90v. 



283

Catrina O., născută A., în vârstă de 37 ani. Traian G., 27 ani de meserie tâmplar ia în 
căsătorie pe văduva Maria B., de 47 ani romano catolică. Ion D., văduv de 30 ani păpu-
car din Beclean (50 km depărtare de Suseni) cu Ravica P., jună de 20 ani. Wilhelm W., 
de meserie faur, văduv, de loc din Bucovina ia ca și soție pe Elena C., de 40 ani, zileră, 
„fată căzută” din Suseni. Dintre aceștia, confesional, patru bărbați sunt greco-catolici, 
doi romano-catolici și un luteran, în vreme ce două femei sunt romano catolice și două 
greco-catolice. Etnic în continuare sunt menționate familiile de țigani care își aleg par-
teneri din aceeași etnie.15

Marele Război a pus la încercare comunitatea prin cei 124 bărbați mobilizați,16 băr-
bați tineri sau bărbați căsătoriți în fl oarea vârstei, modifi când substanțial sexualitatea 
în formare sau deja format. Dintre aceștia 26 de bărbați au murit sau au fost declarați 
dispăruți, ceea ce ne arată o altă fațetă a destructurării cuplului.17 Rămâne ca într-o cer-
cetare viitoare să identifi c statutul civil, gradul de căsătorire și recăsătorire a celor ple-
cați în război. Rezumând, comportamentul referitor la căsătorie în comunitatea orto-
doxă Susenii Bîrgăului între 1901-1930 este expresia împletirii vechiului regim demo-
grafi c cu noul regim demografi c. Deși se suprapune cu desfășurarea Primului Război 
Mondial, moment copleșitor pentru viața lumii rurale în care atitudinile se schimbă 
fundamental, viața conjugală nu dă semne majore de schimbare, deoarece se afl a încă 
sub controlul moral al bisericii și al comunității. Recăsătorirea cunoaște valori destul 
de mici, elementul de noutate este dat de apariția recăsătoririi celor divorțați, atât băr-
bați cât și femei, element distinct al modernizării. Mobilitatea indivizilor conturată de 
exogamie ne arată într-o primă fază o rămânere în limitele vechiului comportament, ca 
după război, odată cu creșterea numărului de căsătorii „curajul” de a alege un parte-
ner de la distanțe mai mari față de comunitate crește.

15 ANBN, Colecția Registrelor de Stare Civilă, Fond 55, Matricola Cununaților, registrul 1213, 
f. 27r-38v; Matricola Cununaților, registrul 1214, f. 1v-28v. 

16 ANSB, Listele participanților la primul Război Mondial Bistrița-Năsăud, ASTRA 453, Fond 
29, cota 4A, f.104-106. 

17 ANBN, Tabelul cu românii grăniceri din toate comunele care au luat parte în războiul din 
1914-1918, Fond Leon Bancu, (part I/dos1) f. 1r-v. 
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Comportament matrimonial în comunitatea ortodoxă
din Susenii Bîrgăului între 1901-1930

Rezumat: Explorarea comportamentul matrimonial, din Susenii Bîrgăului, în primele trei decenii 
ale secolului XX, oferă date despre interacțiunea dintre indivizi, familie și societate și a raporturilor cu 
autoritățile ecleziastice sau laice. Dinamica nupțialității a fost puternic infl uențată de laicizarea maria-
jului, prin omiterea de către Stat a consimțământului dat de Biserică. La fel de mare infl uență au avut 
condiționările specifi ce, prescrise de confesiunea ortodoxă, apoi de calendarul muncilor agricole și, nu în 
ultimul rând, de „legile nescrise” ale constrângeri familiale, ce variau în funcție de avere, interese, statut 
sau rudenie. Primul deceniu al secolului XX poate fi  caracterizat prin tendința degresivă a numărului 
de căsătorii în comparație cu deceniul nouă al secolului XIX, astfel se înregistrează o medie de cinci 
căsătorii pe an, excepție făcând anii 1906 când sunt înregistrate 13 căsătorii, 1907 cu zece căsătorii 
și 1910 cu unsprezece căsătorii. În anii 1911 și 1912, în comunitate s-a realizat o creștere a numărului 
de căsătorii încheiate pe an. 

Marele Război a pus la încercare comunitatea Susenii Bîrgăului prin cei 124 bărbați mobilizați, 
bărbați tineri sau bărbați tineri căsătoriți. Dintre aceștia 26 de bărbați au murit sau au fost declarați 
dispăruți, ceea ce ne arată o altă fațetă a destructurării cuplului. Din cauza amplorii Primului Război 
Mondial - timp în care tinerii bărbați sunt încorporați- următorii ani s-au deosebit printr-un număr redus 
de căsătorii: anul 1914 cu 7 căsătorii, din care trei sunt în toamnă după izbucnirea confl agrației, 1915 
cu două căsătorii, 1916 și 1917 cu nici o căsătorie consemnată, 1918 cu patru căsătorii din care trei 
sunt în lunile octombrie și noiembrie, aproape de deznodământul războiului. În 1919 s-au înregistrat 13 
căsătorii, iar în 1920 doar 8 căsătorii. Variațiile contractelor matrimoniale au o serie de cauze locale. 

Cuvinte cheie: Susenii Bîrgăului, Marele Război, regim demografi c, statistică demografi că, com-
portament matrimonial, căsătorii.

Comportement conjugal dans la communauté orthodoxe
à Susenii Bîrgăului entre 1901 et 1930

Résumé : L’exploration du comportement matrimonial de Susenii Bîrgăului au cours des trois pre-
mières décennies du 20ème siècle fournit des données sur l’interaction entre les individus, la famille et 
la société, ainsi que sur les relations avec les autorités ecclésiastiques ou laïques. La dynamique du 
mariage a été fortement infl uencée par la sécularisation du mariage, l’omission par l’État du consen-
tement donné par l’Église. Autant d’infl uence qu’ils avaient les conditions spécifi ques prescrites par la 
confession orthodoxe, puis par le calendrier du travail agricole et, surtout, par les „lois non écrites” des 
contraintes familiales, qui variaient en fonction de leur richesse, de leurs intérêts, de leur statut ou de 
leur parenté. La première décennie du 20ème siècle peut être caractérisée par la tendance dégressive 
du nombre de mariages, par rapport à la dix-neuvième décennie du 19ème siècle, donc ont été enregis-
trés en moyenne cinq mariages par an, sauf pour 1906, où sont 13 mariages, 1907 avec 10 mariages 
et 1910 sans mariages. En 1911 et 1912, le nombre de mariages conclus chaque année a augmenté.

La Grande Guerre a mis à l’épreuve la communauté Susenii Bîrgăului au travers des 124 hommes 
mobilisés, jeunes hommes ou jeunes hommes mariés. De ce nombre, 26 hommes sont morts ou ont 
été déclarés disparus, ce qui nous montre une autre facette de la destruction du couple. En raison de 
la taille de la Première Guerre Mondiale – époque à laquelle les jeunes hommes sont intégrés – les 
années suivantes se sont distinguées par un nombre réduit de mariages: 1914 avec 7 mariages, dont 
trois à l’automne après le début de la confl agration, 1915 avec deux mariages, 1916 et 1917 sans enre-
gistrement de mariage, 1918 avec quatre mariages, dont trois mois d’octobre et novembre proches de 
l’issue de la guerre. En 1919, il y a eu 13 mariages et en 1920, seulement 8 mariages. Les variations 
dans les contrats matrimoniaux ont plusieurs causes locales.

Mots-clés : Susenii Bîrgăului, La Grande Guerre, régime démographique, statistiques démogra-
phiques, comportement conjugal, mariages. 


