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Au trecut numai câteva decenii de 
când istoricii, antropologii şi etnologii, 
cercetând izvoarele arhivistice ale 
secolelor precedente, au început sã se 
concentreze şi asupra istoriei oamenilor 
de rând. Aceastã încercare, într-o anumitã 
mãsurã, poate fi consideratã o opoziþie 
faþã de concepþia care domina pânã 
atunci istoriografia, potrivit cãreia istoria 

aparþine numai personalitãþilor excepþionale şi unor mari evenimente istorice. Însã, 
în umbra acestora, a stat mereu mulþimea lipsitã de individualitate.1 

Cercetãtorii au ajuns astfel la analiza moravurilor, gândirii şi obiceiurilor, 
analizã care este încã la începuturile sale. Studiul de faþã are ca scop sã contribuie 
la cercetarea moralitãþii oamenilor de rând din dioceza reformatã odorheianã, 
bazându-se pe izvoare arhivistice încã necercetate. Este vorba despre “Actele 
proceselor de divorþ” (din anii 1874, 1884 şi 1895) întocmite de membrii tribunalului 
ecleziastic de cãsãtorie2, care se aflã în Arhivele Diocezei reformate odorheiene.

Documenetele amintite sunt aranjate în pachete, care conþin actele proceselor 
finalizate în acelaşi an. Pentru fiecare caz discutat, era întocmit un dosar în jur 
de 30 de pagini, care în general conþine: cererea de divorþ, certificatele de naştere 
şi certificatul de cãsãtorie, mãrturiile, procesele verbale, sentinþa şi diferite acte 
administrative. În unele cazuri gãsim adeverinþe despre schimbarea religiei, 
certificate medicale sau adeverinþe de proprietate, dacã divorþul era cerut din 
motive sanitare sau economice.
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Cu siguranþã, cele mai interesante dintre actele întocmite pe parcursul 
proceselor de divorþ sunt mãrturiile. Informaþiile date de martori au avut o 
importanþã deosebitã în cadrul procesului fiindcã erau menite sã dovedeascã 
membrilor tribunalului necesitatea divorþului, existenþa şi gravitatea culpei de 
care era învinovãþit pârâtul şi sã-i ajute pe preoþi sã decidã dacã mariajul poate fi 
salvat sau nu. Dacã unul dintre martori a afirmat cã într-un anumit mod cãsãtoria 
ar mai putea fi salvatã, membrii tribunalului au încercat reconcilierea3.

Putem constata cã în 1874 a existat obiceiul de a prezenta un numãr mare de 
martori în faþa tribunalului. Astfel, întâlnim procese la care au fost prezenþi uneori 
24 de martori, adicã 12 indivizi ca martorii pârâtorului şi 12 de martori aduşi de 
cel pârât. În anii urmãtori însã, numãrul martorilor a scãzut la 3-4, care erau aduşi 
de regulã de pârâtor.4 Cel învinovãþit i-a prezentat pe martorii sãi numai dacã au 
apãrut îndoieli referitoare la motivele divorþului.

Martorii au rãspuns în faþa preotului şi a învãþãtorului (în general ei fiind 
desemnaþi pentru consemnarea mãrturiilor fiindcã erau consideraþi ca fiind 
nepãrtinitori şi ştiau sã scrie) în general la cinci întrebãri, şi anume:
1. Dacã cunoaşte cuplul care vrea sã divorþeze.
2. De cât timp sunt cãsãtoriþi.
3. Cum au trãit împreunã.
4. O întrebare specificã referitoare la motivul disoluþiei, de exemplu: „Este 

adevãrat cã bãrbatul şi-a ameninþat soþia”; „Ce ştie despre adulterul femeii”; 
„Trãieşte cineva în casa bãrbatului de când soþia sa a plecat”.

5. Dacã existã posibilitatea salvãrii cãsãtoriei.

Rãspunsurile date de martori ne oferã o serie de informaþii, altele decât cele 
strict legate de procesul respectiv. De exemplu, putem cunoaşte fenomene ca 
ierarhia valoricã, normele, sentimentul vital şi mentalitatea din trecut, şi putem 
sesiza antagonismul dintre cerinþa socialã şi atitudinea omului, care îmbracã forma 
pãcatului, şi ca atare pricinuieşte o reacþie socialã. Primim informaþii referitoare 
la funcþiile din familie sau la atitudinea oamenilor faþã de diferite boli, care erau 
amintite ca motive de divorþ. Putem constata existenþa unor diferenþe dintre 
concepþia bisericii referitoare la motivele ce conduc la divorþ, şi ierarhia dintre 
aceste culpe alcãtuite de populaþie. 

Pornind de la problema motivelor disoluþiei, am constatat cã divorþul era cerut 
în general din motive ca:

3 Dacã tribunalul a vãzut încã o posibilitate pentru salvarea familiei, cãci motivele 
divorþului nu au fost suficient argumentate, sau un martor a susþinut posibilitatea 
menþinerii cãsãtoriei, era decisã reîntoarcerea pârâtorului la cel considerat vinovat pentru 
şase luni. La începutul şi la sfârşitul acestei perioade cuplul a avut obligaþia sã se prezinte 
în faþa preotului, care a încercat reconcilierea dintre cei doi. Dacã nici coabitarea forþatã 
nu a convins cuplul sã menþine cãsãtoria, era declarat divorþul. Dupã 1890, cu scopul 
de a contracara declinul disciplinei ecleziastice, perioada destinatã reconcilierii a fost 
împãrþitã. Astfel pe durata unui proces cei dornici sã divorþeze erau nevoiþi sã se prezinte 
de cel puþin trei ori în faþa preotului pentru efectuarea probei de reconciliere.

4 Scãderea numãrului martorilor a fost determinatã de transformarea structurii procesului 
dupã 1890. 
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- femeia şi copii sunt bãtuþi de cãtre soþul beþiv
- soþia nu-şi iubeşte soþul, ea era forþatã de cãtre pãrinþi sã se mãrite cu el
- soþul nu este un bun gospodar, cheltuieşte banii familiei în cârciumã
- soþul înjurã întotdeauna
- soþul îşi înşalã soþia sau trãieşte în concubinaj cu o altã femeie
- soþul cheltuieşte banii familiei pe femei stricate
- soþul are un copil ilegitim
- soþul sau soþia suferã de o anumitã boalã ce face imposibil viaþa cu el, sau 

este impotent
- la baza cãsãtoriei nu a stat dragostea dintre tineri, bãrbatul fiind forþat de 

cãtre pãrinþi sã se cãsãtoreascã cu o fatã aproape necunoscutã de el din 
interese economice

- soþia nu este o gospodinã bunã, ea fuge acasã la pãrinþi în timpul muncilor 
câmpului, nu face curãþenie în casã, nu ştie sã gãteascã, nu are grijã de copii

- soþia îşi înşalã soþul, a dat naştere unui copil ilegitim
- soþia este o femeie stricatã, care înjurã, vorbeşte urât şi prea mult
- soþia este certãreaþã şi beþivã
- soþia nu respectã pãrinþii soþului
- soþia suferã de o boalã ereditarã, care face imposibil viaþa cu ea.

Aceste cauze, desigur, nu apar separat, ci legate una de cealaltã, de exemplu 
beþia cu agresivitate şi înjurãturile, concubinajul şi adulterul cu copii ilegitimi. 
Unele apar mai des, ca de exemplu cele legate de infidelitate sau cãsãtoria contractatã 
din voinþa pãrinþilor. Este important de amintit, cã existã şi o ierarhie dintre ei, de 
fapt douã, una alcãtuitã de societate, iar alta de autoritãþile ecleziastice. Aceste 
douã feluri de atitudini pot fi distinse dacã studiem separat mãrturiile de sentinþe.

Dacã luãm pe rând motivele divorþurilor şi atitudinea comunitãþii faþã de 
oamenii cu comportament deviant, mai întâi trebuie sã amintim adulterul, o primã 
formã a infidelitãþii conjugale. Este vorba despre unul dintre motivele majore 
ale divorþului, chiar dacã nu putea fi demonstrat, ci a existat numai “bãnuiala 
întemeiatã” a adulterului. Culpa respectivã poate fi întâlnitã în cazul ambelor sexe, 
însã adulterul femeii era considerat mai grav decât cel al bãrbatului, întrucât acesta 
putea aduce în familie copii care deveneau pe nedrept moştenitori.5

Satul a considerat ca fiind primele semne ale adulterului dacã o femeie 
mãritatã a fost vãzutã împreunã cu un bãrbat strãin fãrã prezenþa soþului, dacã intra 
un bãrbat într-o casã de unde soþul era plecat, dacã femeia a urcat pe cãruþa unui 
strãin sau dacã a dansat în petreceri cu alþi bãrbaþi decât soþul sãu. Deci societatea 
a pretins de la femeile mãritate cã în lipsa soþului lor sã steie în casã, sã nu plece 
în alte sate, sã nu lase strãini în casã şi sã nu meargã la petreceri neînsoþite de 
soþul lor. Bãrbaþii erau bãnuiþi de adulter dacã duceau femei necunoscute în casa 
lor, dacã intrau în case unde femeia era lãsatã singurã, dacã cumpãrau daruri unor 
femei strãine, dar şi dacã plecau prea des la oraş.

Adulterul este unul dintre cele mai des întâlnite motive de divorþ. Desigur nu 
apare totdeauna ca motivul principal, dar dacã nu era legat de ex. de concubinaj, 

5 Vladimir Trebici, Demografie şi etnografie, Bucureşti, 1986, p. 276-277.
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era aşezat mereu pe primul loc de cãtre martori. Acest fapt atestã dispreþul 
comunitãþii faþã de cei care au comis aceastã culpã, dispreþ care nu a dispãrut din 
memoria comunitãþii nici chiar dupã ce cel pãcãtos era pedepsit de autoritãþile 
ecleziastice.6

În categoria culpelor legate de infidelitatea conjugalã intrã şi concubinajul, 
care poate fi definit ca fiind convieþuirea ilegalã a unor indivizi, fiind vorba nu 
numai de relaþii sexuale, dar şi afective şi de întreþinerea comunã a unei gospodãrii.7 
Ca adulterul, şi concubinajul poate fi întâlnit în cazul ambelor sexe şi a avut ca 
consecinþã pierderea respectului comunitãþii. Putem sã amintim aici o mãrturie 
referitoare la concubinajul unui bãrbat originar din Praid: “Illyés Lidia (soþia) dupã 
doi ani de cãsãtorie era nevoitã sã-şi pãrãseascã soþul, din cauzã cã acesta nu era 
capabil sã ducã o viaþã normalã de familie, şi nu era nici un gospodar bun. Soþul 
agresiv, vagabonda şi întreþinea relaþii sexuale cu femei strãine. Dupã ce femeia 
nu a mai putut sã suporte situaþia a plecat, iar soþul a dus o altã femeie în casa 
sa cu care trãieşte împreunã şi acum. Cei doi au þinut chiar şi o petrecere la care 
am participat şi eu. Atunci am vãzut cã trãiesc ca soþ şi soþie, dorm împreunã şi 
întreþin o gospodãrie comunã fãrã nici un secret. Dupã cum am auzit femeia este 
deja gravidã.”8

Semnul cel mai evident al concubinajului, pe lângã administrarea comunã 
a gospodãriei era naşterea unui copil ilegitim. Apariþia unor astfel de situaþii era 
consecinþa relaþiilor sexuale cu un individ din afara cãsãtoriei. Cele care au dat 
naştere unor copii ilegitimi erau dispreþuite de comunitate şi deseori izolate. 
Detestul societãþii este atestat şi de faptul cã de ex. mãrturia acestor oameni era 
consideratã ca fiind fãrã valoare.

Unul dintre motivele majore, care a atras dupã sine declararea imediatã a 
divorþului a fost cãsãtoria contractatã din voinþa pãrinþilor. Cauza apariþiei unor 
astfel de situaþii poate fi pusã în legãturã cu interese economice. În acest caz putem 
sã remarcãm o diferenþã dintre atitudinea ecleziasticilor şi cel al comunitãþii. În 
timp ce pentru biserica reformatã o astfel de cãsãtorie era lipsitã de orice fel de 
bazã moralã, deci divorþul trebuia acordat imediat,9 din mãrturisiri nu se simte 
dezaprobarea martorilor. Evenimentele care atestã forþarea cãsãtoriei sunt povestite 
cu o oarecare nepãsare, iar dacã este dezaprobat ceva atunci acest lucru era baterea 
în mod public a tinerilor, şi agresivitatea pãrinþilor. Aceastã atitudine ca şi numãrul 
mare al acestor cazuri ne trimite la concluzia cã mariajul contractat din voinþa 
pãrinþilor era încã un fenomen general la sfârşitul secolului XIX-lea.10

Analizând în continuare atitudinea comunitãþii faþã de diferite culpe care au 
condus la divorþ, trebuie sã spunem câteva cuvinte şi despre cele douã forme ale 

6 Arhivele Diocezei Reformate Odorheiene, Actele proceselor de divorþ, 1874/2, 5, 6, 13, 15, 
16, 29, 31, 34, 35.; 1884/1, 2, 5, 8, 28, 30.; 1895/13, 39, 50, 52.

7 Sorina Bolovan, Familia în satul românesc din Transilvania în a doua jumãtate a secolului 
XIX-lea şi la începutul secolului XX, Cluj, 1999, p. 243.; Petru Iluþ, Sociologia familiei, Cluj, 
1993, p. 227.

8 Loc. cit., Actele proceselor…,1874/27.
9 Szeredey József, Egyházjog, vol. II, Pécs, 1974, p.1102.
10 Loc. cit., Actele proceselor…,1874/3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 29.; 1884/31, 23, 24, 

19, 14, 9, 3.; 1895/31, 35, 30, 24, 21, 14, 10, 11, 5, 31, 64, 61, 58, 56, 53, 48, 46, 44, 37, 36.
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agresivitãþii: bãtaia şi cearta. Conform moralitãþii secolului XIX-lea rolul conducãtor 
în viaþa familialã aparþinea bãrbatului, deci femeia a avut obligaþia sã se supunã 
voinþei bãrbatului în ceea ce priveşte treburile legate de gospodãrie, problemele 
economice şi financiare, viaþa sexualã.11 Deci cearta, o culpã care în majoritatea 
cazurilor era comisã de femei, însemna cã soþia refuzã sã accepte rolul conducãtor 
al bãrbatului şi statutul sãu în cadrul familiei. Aceastã culpã împreunã cu altele a 
putut conduce la “urã de neîmpãcat”şi la destrãmarea familiei, cea mai importantã 
formã de solidaritate pentru societatea secolului XIX-lea.12

La unele familii cearta a ajuns sã se transforme în bãtaie, care uneori a 
pus în pericol viaþa partenerului. Este cazul lui Orbán János din Praid, care era 
caracterizat de un martor în felul urmãtor: “dupã 15 de ani de cãsãtorie din cauza 
alcoolului şi-a bãtut soþia fãrã milã de mai multe ori cu o lopatã. Data trecutã 
când am auzit din nou strigãtele femeii, am mers sã vãd dacã are nevoie de ajutor. 
Când am intrat în casã am vãzut cã bãrbatul încã îşi bate soþia, care deja şi-a 
pierdut conştiinþa. Este sigur cã cãsãtoria nu mai poate fi salvatã fiindcã nu existã 
o femeie care sã trãiascã împreunã cu un astfel de individ.”13 Dupã cum se simte 
şi din citatul mai sus prezentat o astfel de agresivitate era puternic dezaprobat de 
membrii comunitãþii.

Strâns legat de agresivitate apare şi culpa alcoolismului, mai ales ca o culpã al 
bãrbaþilor, însã întâlnim şi femei beþive. Trebuie sã precizãm cã în aceste cazuri nu 
este vorba despre bãrbaþii care dupã o zi de muncã pe câmpie au intrat în cârciumã, 
ci despre cei la care alcoolismul se prezintã ca o boalã. Aceşti oameni conform 
mãrturiilor din cauza alcoolului au ajuns într-o stare aproape inconştientã, în 
sensul cã dupã ce erau daþi afarã din cârciumã şi urcaþi pe cãruþa lor “ au adormit 
şi ajungeau acasã numai dacã calul nu se oprea dupã o anumitã distanþã”. 

Ca exemplu putem aminti cazul unui bãrbat devenit alcoolic, care era 
caracterizat în felul urmãtor: ”Kassai Mihály este un om alcoolic, care ştie doar 
sã distrugã, astfel nu existã nici o femeie care sã întreþinã o gospodãrie cu el. Stã 
mereu în cârciume, unde se bate, înjurã şi deseori este aruncat de acolo cum ar fi 
un animal. Din cauza beþiei are datorii mari, care acuma trebuie sã fie plãtite de 
soþia sa. Nu a respectat nici femeia sa, nici pe pãrinþii sãi, a vrut sã alunge copii din 
casa care era de fapt proprietatea femeii.”14 Aceşti oameni nu au mai fost capabili 
sã-şi conducã gospodãria, nu au putut asigura banii necesari pentru întreþinerea 
familiei, şi în consecinþã au devenit inapþi pentru îmdeplinirea funcþiei lor în 
familie şi în societate.

Bãrbaþii alcoolici erau dispreþuiþi de societate, dar probabil beþia femeilor era 
dezaprobatã şi mai mult. Este cazul unei femei din Racoşul de Sus care conform 
martorilor din cauza alcoolului nu numai cã nu şi-a mai îndeplinit obligaþiile sale 
legate de famile, dar a ajuns sã fure mai întâi diferite bunuri din propria lor casã 
apoi şi banii socrului sãu. În acest caz deja alcoolismul este dublat de una dintre 
culpele cele mai dezaprobate de societate: furtul de bani.15

11 Semlyén István, „A családi élet válsága nyugaton”, în Korunk évkönyv, Cluj, 1986-87, p. 234.
12 Loc. cit., Actele proceselor…,1874/15, 9, 35, 36, 30.; 1884/28, 29, 30.; 1895/18.
13 Ibidem, 1874/30.
14 Ibidem, 1874/28.
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O altã culpã care ameninþa moralitatea populaþiei era înjurãtura. În legãturã cu 
aceastã problemã putem constata din nou o diferenþã dintre atitudinea bisericii şi 
reacþia comunitãþii. Ecleziasticii au considerat înjurãtura o culpã extrem de gravã, 
dar numãrul proceselor în care este amintitã aceastã culpã ca motiv de divorþ era în 
permanentã scãdere. Este clar cã nu putem vorbi despre dispariþia acestui “obicei”, 
ci de faptul cã a devenit un lucru comun ce nu mai este considerat o culpã de cãtre 
populaþie. Acest lucru este atestat şi de faptul cã martorii nu amintesc aproape 
deloc înjurãtura în rãspunsurile date în faþa tribunalului.16

Probabil cele mai interesante dintre procesele de divorþ sunt cele care au 
fost începute din cauza unor boli sau imperfecþiuni corporale, fiindcã reflectã 
şi credinþele populaþiei şi cunoştinþele medicale. Analizând aceste procese am 
constatat cã bolile incurabile, mai ales cele epidemice, şi unele imperfecþiuni 
corporale erau considerate ca fiind semne ale pãcatului. Astfel şi vindecarea 
bolilor se fãcea în primul rând de cãtre vrãjitori, oameni tãmãduitori, însã dacã 
aceste tratamente nu au avut rezultate deja era cãutat şi doctorul. 

Putem sã amintim aici un proces din 1874, divorþul fiind cerut din cauza 
unei boli extrem de rare cu cauze genetice, însã care se pare cã a fost prezent la o 
familie întreagã. Boala respectivã cauzeazã deformarea pielii, care este acoperitã 
cu bãtãturi din cheratinã în formã de solzi. În cazul amintit femeia era cea care 
suferea de aceastã boalã şi familia sa, care era izolatã de comunitate, boala fiind 
consideratã un semn al rãutãþii.17

În sfârşit trebuie sã amintim şi un alt tip de motive, şi anume imposibilitatea 
executãrii datoriilor legate de gospodãrie. Este vorba despre procese în care pe 
lângã alte culpe între motivele disoluþiei apare şi faptul cã femeia este o gospodinã 
rea sau soþul un gospodar rãu. Aceste culpe, care nu au constituit motive de 
divorþ conform consideraþiilor bisericii, erau în legãturã cu funcþiile femeii şi 
al bãrbatului în familie. Potrivit obiceiurilor, conducerea “gospodãriei mare” şi 
rezolvarea problemelor financiare erau treburile bãrbatului. În schimb conducerea 
“gospodãriei mici” şi rezolvarea problemelor legate de cumpãrãturi zilnice şi 
vânzarea produselor din grãdina din jurul casei erau considerate treburile femeii.

În consecinþã persoana care nu şi-a fãcut datoria a fost considerat un gospodar 
sau o gospodinã rea, din cauzã cã a provocat greutãþi partenerului, care trebuia sã 
preia şi munca celuilalt, şi a cauzat lipsuri familiei. Indivizii care nu au putut, sau 
nu au vrut sã-şi facã datoria erau consideraþi laşi, iresponsabili, prost educaþi şi în 
consecinþã erau dispreþuiþi de colectivitate.18

Strâns legat de situaþia mai sus prezentatã trebuie sã amintim şi imposibilitatea 
executãrii datoriilor legate de viaþa familialã. Desigur femeia care nu era o 
gospodinã bunã nu era nici o soþie bunã şi tot aşa şi bãrbatul, dar totuşi trebuie sã 
facem distincþie între cele douã situaþii, cãci cea de a doua este legatã şi de relaþii 
afective şi sexuale. Comunitatea a considerat o soþie ca fiind rea nu numai dacã nu 
gãtea pentru soþ, dar şi atunci când nu şi-a arãtat iubirea, era rigidã, refuza relaþia 

15 Ibidem, 1874/26.
16 Ibidem, 1874/36, 35, 34, 28, 29, 25, 19, 16, 13, 9.; 1884/35, 2, 6.; 1895/4.
17 Ibidem, 1874/12.
18 Ibidem, 1874/9, 5, 32, 14, 34, 13.; 1884/20, 5, 17.; 1895/18, 38, 31, 55, 34.
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sexualã, nu lua în considerare spusele bãrbatului, nu respecta soþul, nu accepta 
rolul conducãtor în familie al partenerului, nu avea grijã de copii etc. Soþul care 
nu a executat datoriile legate de viaþa familialã era caracterizat ca fiind un personaj 
agresiv, care refuzã delicateþea faþã de soþia sa, nu o apãrã pe ea dacã este agresatã 
de alte persoane, bate femeia şi pe copii sãi.19

În aceste douã situaþii putem constata cã atitudinea societãþii diferea de cea 
a bisericii. În timp ce imposibilitatea executãrii datoriilor legate de gospodãrie 
pentru bisericã nu a reprezentat nici culpã nici motiv de divorþ, populaþia a 
considerat ca fiind o culpã extrem de gravã comisã împotriva familiei, care duce 
la o situaþie inacceptabilã de cãtre partener. Aceastã inaptitate era aşezatã chiar 
în faþa imposibilitãþii executãrii datoriilor legate de familie, care era considerat ca 
fiind o culpã de cãtre ecleziastici.

Concluzionând toate cele spuse pe paginile anterioare putem constata, cã 
martorii, printre faptele nedemne, dãunãtoare unei cãsãtorii şi totodatã dãunãtoare 
colectivitãþii au pus pe primele locuri concubinajul şi adulterul, deci culpele legate 
de infidelitatea conjugalã, urmate de naşterea unui copil ilegitim, hoþie, bãtaia 
dacã a pus în primejdie viaþa partenerului şi inaptitatea efectuãrii datoriilor legate 
de gospodãrie, deci o situaþie care pentru bisericã nu a însemnat nici culpã nici 
motiv de divorþ. Alcoolismul era considerat dãunãtor dacã a avut ca consecinþã 
neîngrijirea gospodãriei, iar sterilitatea femeii, impotenþa bãrbatului, bolile 
incurabile privite cu o oarecare nepãsare nefiind înþelese de fapt de populaþie. 
Pe cei care sufereau de o boalã incurabilã, mai ales dacã era vorba despre ceva cu 
semne mai evidente, societatea într-un mod instinctiv a izolat-o, din cauzã cã nu 
înþelegea cauza bolii, deci nici nu vorbesc despre astfel de lucruri.

Nu sunt lipsite de interes nici informaþiile pe care mãrturiile ne dau despre 
acuitatea cu care era observat în sate, fiecare membru al colectivitãþii, şi nici 
constatarea cã datoritã acestui control era greu sã trãieşti în concubinaj sau ca 
hoþ. Citind mãrturiile întâlnim mereu afirmaþii de felul urmãtor: “Am vãzut pe cei 
doi ieşind împreunã din casã dupã ora 10 seara, deci am mers imediat dupã ei sã 
vãd ce se întâmplã”; “Am auzit ceva zgomot din grãdinã, şi am ieşit ca sã vãd cine 
sunt acolo şi ce fac”; “Am vãzut cã este luminã în grajdul vecinului, am mers acolo 
sã vãd cine este înãuntru”; “Am vãzut prin fereastrã cã a intrat în casã un bãrbat 
strãin, astfel am mers la fereastra lor ca sã vã ce se întâmplã”; “Am vãzut cã în loc 
sã meargã acasã vecinul meu a intrat într-o altã casã de unde bãrbatul era plecat la 
oraş şi a stat acolo pãnã dimineaþa când deja turma ieşea din sat”. 

Putem constata cã nu este vorba numai despre curiozitatea oamenilor, ci şi de 
faptul cã exista o legãturã mai strânsã între oameni mai ales cã este vorba destre o zonã 
mai puþin populatã. Oamenii se cunoşteau unul pe celãlalt deci nu trãiau izolaþi, şi au 
controlat rudele sau vecinii ca sã ştie dacã aceştia au nevoie de ajutor.

Tot prin mãrturii putem alcãtui o imagine şi despre nivelul intelectual al 
populaþiei, mãrturiile scrise de notar fiind semnate cu un “X” de cãtre analfabeþi. 
Chiar dacã este vorba despre 663 de mãrturii, deci informaþiile primite nu pot fi 
generalizate, ne permit totuşi tragerea unor concluzii. 

19 Ibidem, 1874/11, 32, 36, 30, 35.; 1884/18, 27, 21, 15, 13, 12.; 1895/23, 43, 32, 33, 63, 29, 
12, 25, 50, 45, 66.
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Dupã cum am mai amintit deja numãrul martorilor era în continuã scãdere, 
astfel în timp ce încã în 1874 avem de a face cu 311 de martori raportat la 36 
de cazuri, în 1884 sunt consemnaþi numai 166, iar în 1895 doar 186 de mãrturii 
raportat la 35 respectiv 67 de cazuri. Dintre martori 341 erau de sex masculin iar 
322 de sex feminin. Avem în total 431 de indivizi analfabeþi dintre care 301 erau 
femei. Deci dintre martorii de sex feminin numai 20 au ştiut sã scrie. Totodatã 
referitor la aceste date am constatat cã între 1874 şi 1895 nu putem vorbi despre o 
scãdere a analfabetismului femeilor, chiar dacã conform legilor acest lucru trebuia 
deja sã se producã la sfârşitul secolului XIX-lea. Probabil cum era şi de aşteptat 
majoritatea femeilor care au ştiut sã scrie şi sã citeascã erau între 17 şi 27 de ani. 
Numai o singurã femeie mai în vârstã (32 de ani) nu era analfabetã, dar la ea se 
preciza cã este de origine nobiliarã şi cã a venit din pãrþile vestice ale þãrii.20

Datele referitoare la nivelul intelectual al martorilor pot fi prezentate într-un 
tabel în urmãtorul fel:

Putem sã amintim aici datele statistice întocmite de Szabó Géza în 1880, 
potrivit cãreia 26,9% din populaþie ştia sã citeascã şi sã scrie, iar 13,7% numai citea. 
Autorul menþiona încã, cã din zona secuiascã populaþia din zona Odorheiului este 
cea mai învãþatã, legând acest fenomen de numãrul mare al protestanþilor.21

Analizând apartenenþa religioasã a martorilor putem constata cã, chiar dacã 
majoritatea acestora erau de religie reformatã, erau printre ei şi catolici, unitarieni 
şi ortodocşi fiindcã martorii erau întotdeauna vecinii, rudele şi prietenii celor aflaþi 
în proces. Referitor la afirmaþia amintitã mai înainte conform cãreia procentul mai 
mic al analfabetismului ar fi în legãturã cu numãrul mare al protestanþilor am 
încercat sã leg apartenenþa religioasã al martorilor cu nivelul lor intelectual. Iatã 
rezultatele: 

- Martori ortodocşi: 11 dintre care 11 analfabeþi (toþi martorii sunt femei)
- Martori catolici: 24 dintre care18 analfabeþi
- Martori unitarieni: 78 dintre care 48 analfabeþi
- Martori reformaþi: 547 dintre care 351 analfabeþi
- Martori greco catolici: 3 dintre care 3 analfabeþi (toate sunt femei).

Desigur în acest caz trebuie sã avem în vedere cã datele nu pot fi nicicum 
generalizate la întreaga populaþie, dar totuşi cred cã putem sã afirmãm cã fenomenul 
analfabetismului nu trebuie pus în legãturã cu apartenenþa religioasã ci cu sexul 
indivizilor.

20 Ibidem, 1874/16.
21 Szabó Géza, „A Székelyföld”, în Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok, XXIII, 1880, p. 246-247.
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Privind retrospectiv datele înşiruite în general putem constata cã viaþa 
populaþiei reformate din dioceza reformatã odorheianã în a doua jumãtate al 
secolului XIX-lea era reglementatã de tradiþii, de modele ancestrale, de o ierarhie 
a valorilor aşa cum le cristalizase un lung şir de veacuri, însã tocmai pe pragul 
unor transformãri decesive. Premisa integrãrii în societate a fost respectarea 
acelor norme pe care comunitatea le respecta şi le considera ca fiind proprii. 
Aceste norme pot fi considerate ca fiind legi nescrise, care oferã indicii pentru 
individ referitoare la comportarea sa în comunitate în care a vrut sã se integreze.22 
Antagonismul dintre cerinþa socialã şi atitudinea omului a îmbrãcat mereu 
forma culpei, a pãcatului, şi în consecinþã pricinuia o reacþie socialã în general 
negativã. Populaþia s-a temut întotdeauna de oameni cu comportament deviant, 
din cauzã cã au însemnat o ameninþare pentru viaþa familialã dar şi pentru viaþa 
comunitãþii în general.23

Societatea secolului XIX-lea a fost una axatã pe familie. Fiecare om a avut 
ca þel suprem sã se cãsãtoreascã, sã aibã copii, sã creeze un spaþiu vital, sã 
rezolve problemele legate de moştenirea bunurilor sale. În cadrul familiei fiecare 
individ a avut propriul rol, cunoscut şi acceptat deja în anii copilãriei. Rolul 
conducãtor şi de susþinãtor îl avea bãrbatul, femeia având rolul de mamã, soþie 
şi gospodinã. Aceste funcþii presupuneau un anumit comportament ceea ce este 
reflectat extrem de bine de mãrturii, tot aşa cum şi reacþiile faþã de indivizi cu 
comportament deviant.

Putem constata cã soþiile din a doua jumãtate al secolului XIX-lea aveau un 
spaþiu vital cam restrâns. Majoritatea lor probabil şi-a petrecut viaþa între hotarele 
satului natal, ajungând de câteva ori pânã la oraşul cel mai apropiat şi vizitând 
rudele din satele vecine dar numai în prezenþa soþului sãu. O soþie bunã era una care 
îşi petrecea majoritatea timpului cu treburile din jurul casei, a acceptat sfaturile 
soþului şi l-a ajutat în înmulþirea venitului anual. Femeia trebuia sã se supunã 
voinþei pãrinþilor şi apoi al soþului, trebuia sã ştie cum sã organizeze munca din 
jurul casei. Tocmai din aceastã funcþie a femeii a rezultat numãrul mare de femei 
neştiutoare de carte.

În schimb rolul bãrbatului a fost în primul rând conducerea gospodãriei mari 
şi administrarea veniturilor familiei ce presupuneau o mobilitate mai mare şi un 
nivel de cunoştinþe mai ridicat, adicã scris, citit şi socotit. În consecinþã şi spaþiul 
vital al bãrbaþilor era mai mare, erau mai mobili dacât femeile fiindcã ei erau cei 
care plecau cu produse la piaþã în oraşe sau sate mai îndepãrtate. 

Conform acestor funcþii putem constata care au fost acele comportamente 
considerate deviante de cãtre societate. În primul rând trebuie sã amintim indivizii 
care au comis culpe legate de infidelitate conjugalã, apoi bãtãuşii, alcoolicii, hoþii, 
cei inapþi pentru efectuarea datoriilor legate de gospodãrie şi de viaþa familialã, cei 
care au dat naştere unui copil ilegitim etc.

22 Andorka Rudolf, Buda Béla, Kiss Judit, Család és házasság a mai magyar társadalomban, 
Budapest, 1971, p. 228.; Cseh-Szombathy, (coord.), A deviáns viselkedés szociológiája, 
Budapest, 1974, p. 11.

23 Nagy Imre, „A vitéz székely nemzet részletesebb ismertetése”, în Vasárnapi Újság, IV, 
1857, nr. 44, p. 469.
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Aceşti oameni erau dispreþuiþi de comunitate şi uneori şi izolaþi. Acest fapt este 
atestat şi de respingerea mãrturiilor depuse de indivizi cu comportament deviant, 
spusele lor fiind lipsite de valoare în faþa comunitãþii. Aceste pilde negative pot 
fi considerate totuşi ca find necesare pentru o comunitate. Prin întâlnirea cu rãul 
oamenii au înþeles care sunt comportamentele ce trebuie refuzate şi cele ce sunt 
demne de urmat.


