DIVORŢUL LA ROMÂNII DIN TRANSILVANIA SECOLULUI XVIII.
EXIGENŢELE BISERICII ŞI NOUA ATITUDINE A STATULUI REFORMIST

Integrat ciclului vieţii familiale divorţul este un moment extrem de important în
măsură de a releva efecte şi determinaţii inedite privind structura familială, relaţiile
matrimoniale şi interumane. În accepţiunea modernă a termenului, divorţul este recunoscut azi
ca un aspect important al comportamentului social şi familial, relevator de antagonisme între
soţi cât şi de tensiuni sociale. Dicţionarul de sociologie defineşte divorţul ca o ruptură legală a
căsătoriei, ca o modalitate prescrisă social şi legal de disoluţiel. Divorţul nu este un simplu
eveniment ci un proces adesea traumatizant care include mai multe aspecte: emoţional,
(manifestarea divergenţelor dintre parteneri, deteriorarea raporturilor afective) legal,
(pronunţarea disoluţiei căsătoriei de către o instanţă autorizată) economic, (divizarea
proprietăţii) psihic (dobândirea autonomiei psihice faţă de fostul partener). În perioada
contemporană divorţul sau ruptura reprezintă efectul constatării unei neînţelegeri mutuale în
vreme ce în segmentul cronologic supus analizei în lucrarea de faţă - sfârşitul secolului XVIII
- a triumfat principiul divorţului sancţiune, ajuns necesar datorită culpei unuia dintre
parteneri.
Legislaţiile europene occidentale ale sfârşitului de secol XVIII şi ale secolului al XIX
lea au lacut posibil divorţul, dar în principiu au favorizat soţut2 şi în general au impus
proceduri lungi şi greoaie care răspundeau dezideratelor de menţinere a unei ordini morale şi
sociale. Separarea bunurilor şi cea trupească reprezenta o soluţie a timpurilor care nu mai
'Satislacea: o dată despărţiţi soţii nu se mai puteau recăsători căzând astfel pradă libertinaj ului
care inducea o stare de dezordine morală deloc benefică statului3•
Fenomen complex, cu multiple implicaţii - în special economice şi mai puţin psihice
pentru perioada analizată - divorţul avea conotaţia unei morţi morale4 şi nu a unui eşec
matrimonial, accepţiune cu care este obişnuită societatea zilelor noastre.
Raportându-ne la realităţile din spaţiul Transilvaniei sfârşitului de secol XVIII nu
trebuie să pierdem din vedere câteva aspecte care conferă un caracter specific acestui spaţiu
geo-politic: caracterul preponderent rural al societăţii româneşti, importanţa tradiţiilor care
reflectă o anumită doză de conservatorism, nivelul intelectual extrem de scăzut, precum şi
rolul deosebit pe care biserica continuă să-I revendice în viaţa individului şi a comunităţii.
Transilvania integrată spaţiului sud-est-european se circumscrie unei arii geo-politice şi
culturale în care mutaţiile revoluţionare ale Luminilor au caracter mai moderat. Nu putem
vorbi de o imobilitate a societăţii româneşti transilvănene vis-a-vis de toate aceste
transformări dar receptarea, asimilarea şi reacţia în faţa unor principii novatoare în special în
segmentul vieţii private se produce mai lent, rezultatele fiind cel mai bine vizibile în decursul
secolului al XIX-lea o dată cu emanciparea funcţiilor psihice ale individului.
Într-o problemă încă atât de controversată la sfârşitul secolului al XVIII-lea, cea a
divorţului, atât biserica cât şi puterea civilă au acceptat cu reticenţă desfacerea căsătoriei
ilustrată prin condiţiile severe ce au reglementat separarea definitivă a soţilor şi durata unui
asemenea proces. În ansamblul acţiunilor de modelare a conştiinţelor şi comportamentelor, de
asigurare a unui climat moral bazat pe virtuţile creştine, colaborarea stat-biserică reclamată de
necesitatea modernizării societăţii în general, a fost permanentă şi a avut efecte benefice în
vederea unui control eficient al comunităţilor.
Gilles FerroI, Dicţionar de sociologie, Ed. Polirom, laşi, 1998, p. 61.
R. G. Phillips, L e divorce en France a la fin duXVIIl-e siecle, în Annales. ESC 34, nr. 2, 1 979, p. 385.
3 Michel Vovelle, Omul Luminilor, Iaşi, 2000, p. 294.
4 Ilie Moldovan, Adevărul şifrumuseţea căsătoriei, Alba Iulia, 1996, p. 168.(m continuare abreviat Adevărul.. ).
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În concepţia Luminilor, familia devenea o problemă de stat exprimând obiectul unui
set legislativ care reflectă clar intenţia acaparării unui spaţiu gestionat până atunci în
exclusivitate de către Biserică. Reformismul iosefin s-a integrat acestui deziderat general
specific secolului al XVIII-lea, idee argumentată prin bogatul pachet legislativ care a încercat
o reglementare a chestiunilor legate de segmentul vieţii private matrimoniale. Un mare accent
s-a pus în epocă pe instrucţia preoţilor deveniţi în practică translatorii mesajului reformist la
nivelul maselor în rândul cărora analfabetismul rămâne una din tarele epocii. Circulare
adresate episcopilor, ca principal instrument al noii pedagogii, dau cel mai bine măsura
acestei colaborări şi gradul exact al transferului de autoritate în domeniul vieţii matrimoniale.
În ciuda progresului indiscutabil al veacului XVIII, Luminile transilvănene au păstrat
asupra căsătoriei viziunea de pace -autorizarea sexualităţii şi implicit disciplinarea ei.
Atitudinea potrivnică de rupere a păcii era tratată ca un scandal, ca o ieşire din ordine şi
sancţionată în mod drastic de către morala publică în primul rând, care acţiona printr-un
oprobiu puternic la adresa celor "răzvrătiţi". "Taina cununiei după credinţa poporului român
de jos, e o taină atât de mare şi de sfântă că pre cei ce au apucat o dată a se uni prin dânsa
nimeni nu poate să-i despărţească fără numai unicul Dumnezeu prin moarte .. . la poporul de
j os, la ţărani despărţania provine foarte rar, am putea zice mai deloc .. . şi dacă s-a făcut
poporul o priveşte cu indignare şi dispreţ"s.
În ciuda moralei foarte puternice specifice de regulă unei societăţi cu caracter rural,
existenţa divorţului probat prin dosare de arhivă pe segmentul cronologic al sfârşitului de
secol XVIII, argumentează ideea de cuplu ca celulă originară ale cărei forţe constitutive sunt
două fiinţe ce ascultă de legi diferite, proprii fiecăruia6• Dezorganizarea vieţii amoroase,
comportamentul sexual haotic, ignoranţa sunt certificate ca realităţi ale epocii care au
reclamat o intervenţie hotărâtă în domeniu. "Nici chiar sifilisul, pedeapsa firească pentru
relaţiile sexuale oprite, atât de răspândit printre vlahii de ambele sexe, nu-i poate determina
să-şi pună să-şi pună frâu poftelor lor,,7. Cercetarea unor cauze matrimoniale circumscrise
unui anumit tipar clasic caracterizat prin violenţa conjugală, abandonarea domiciliului,
căsătoria silită, tentativă de crimă asupra unuia dintre parteneri8, am considerat-o totuşi
insuficientă la stadiul actual pentru a putea trage concluzii bine argumentate referitoare la
respectarea practică a prescripţiilor oficiale în Transilvania sfârşitului de secol XVIII.
Un rol important în educaţia maselor l-au revendicat elitele vremii caracterizate de o
dublă formaţie: intelectuală şi confesională. Accentul discursului lor (Petru Maior, Samuil
Micu, Gheorghe Şincai)calchiat pe cel oficial al puterii civile a căzut pe respectarea valorilor
morale ca o condiţie esenţială a emancipării răspunzând astfel dezideratului general de creare
a unui climat social sănătos în beneficiul statului şi al individului. Principalele lor scrieri care
vizează acest aspect: Petru Maior "Predici sau Înveţeturi la toate Duminecile şi sărbătorile
anului ", "Didahii adecă învăţături pentru creşterea fiilor la îngropăciunea pruncilor morţi",

Samuil Micu "Despre căsătorie ", "Theologhie dogmatică şi moralicească despre taina
Gheorghe Şincai, "Lucrările tainei căsătoriei" reflectă o atitudine care
înglobează atât ecouri ale unei viziuni tradiţionaliste despre familie şi relaţiile din cadrul
cuplului cât şi influenţele moderne care puneau la temelia raporturilor matrimoniale elementul
novator al respectului reciproc. "Dumnezeu a supus pe muiere ascultării bărbatului ca pe un
vas mai slab; adevărat bărbatul e cap muierii şi pentru aceea bărbatul trebuie să o povăţuiască
căsătoriei",

S. F. Marian, Nunta la români, Ed. Saeculum, 2000, p. 524.
Denis de Rougemont, Iubirea şi Occidentul, Ed. Univers, Bucureşti, 1987, p. 460.
7 Klaus Heitmann, Imaginea românilor în spaţiul lingvistic german, Ed. Univers, Bucureşti, 1995, p. 175.
8 Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului Alba Iulia, Actele Consistoriului - acte neinregistrate 17961942, Fond Mitropolia Română Unită Blaj, doc. 66/1796, doc. 2/1806, doc. 1/1804, doc. 11/1807.
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însă muierea nu e slujnică, nu e roabă bărbatului ca să o poată el batjocori cum îi place9;
bărbatul trebuie să-şi iubească muierea ca şi Hristos biserica . .. ,,10.
Tentaţia păcatului-cel mai adesea invocat fiind păcatul adulterului-a subminat
puternic morala creştină angajând biserica într-o luptă acerbă pentru protejarea codului etic
tradiţional: mintea omului fraţilor ce vede, ce aude, ce miroseşte, ce gustă , ce pipăie, aceea
11
gândeşte, aceea pofteşte . Vinovăţia pentru adulter a fost atribuită aproape în exclusivitate
femeii, în spiritul unei gândiri care îşi revendica originea în timpurile evului mediu:" încă de
1
poftele trupului mai vârtos se ţin muierile decât bărbaţii 2 ••• deci în mijlocul muierilor nu
şedea că din haină iese molia şi de la muiere răutate a muierii; e lesne din muieri să se nască
,,1
pierderea omului 3. Explicaţia păcatului are o origine multiplă regăsită în incompatibilitatea
psihică şi sexuală a soţilor, dificultatea convieţuirii familiale, diferenţa intereselor economice
sau sociale . Căutarea libertăţii asociată cu căutarea identităţii a dat naştere însă unui pericol al
extremismului sexual şi al acutizării violenţei în manifestările comportamentale, de la credinţă
14
la triumful inconştientului . Adulterul, abandonarea căminelor, uciderea partenerului nu
reflectă doar un anumit stadiu al crizei ci creează imaginea de ansamblu a moravurilor unei
lumi înţeleasă şi prin intermediul instinctelor care izbucnind cu violenţă sparg tiparul etic
tradiţional marcat de constrângeri.
Definiţia juridică a divorţului se referă la acest act ca la un simplu procedeu de
finalizare a crizei conjugale care este menit să legitimeze o stare de fapt deja existentă . Din
perspectiva bisericii însă divorţul a fost asociat ideii de revoltă, ruperea de tradiţii, de normele
moralei creştine ce marca inevitabil trecerea într-o altă dimensiune a existenţei-cea a
marginalilor.
După instalarea Habsburgilor în Transilvania şi unirea cu Biserica Romei s-au îngustat
posibilităţile de invocare a divorţului, noua biserică - Biserica Unită - fiind mai exigentă în
spiritul unei apropieri mai puternice faţă de normele moralei catolice încercând impunerea
unei discipline severe în materie de divorţ. Diferenţa de exigenţă dintre greco-catolici şi
ortodocşi a provocat în practică însă fluctuaţia a numeroase familii de la o confesiune la alta
1
în scopul unei mai uşoare obţineri a pronunţării divorţului 5•
În problema divorţului, Biserica Ortodoxă, în baza normelor dreptului canonic a
dovedit o concepţie mult mai elastică admiţând în caz de stare conflictuală 16 motive care pot
1
justifica ruperea căsătoriei 6. În funcţie de gravitate Biserica Ortodoxă distinge trei categorii
de impedimente prin care se poate acorda divorţul: motive în urma cărora căsătoria trebuie
desfăcută imediat: impotenţa, călugărirea, ruperea jurământului monahal; cauze pentru care
dacă exisă referinţe nu se încheie căsătoria iar dacă au fost tăinuite este declarată nulă:
consanguinitatea şi afinitatea spirituală în gradele oprite, prostul renume, căsătoria dintre un
păgân şi un creştin; modalitatea de încheiere a căsătoriei: legalitatea sau ilegalitatea ei:
răpirea, înşelarea în persoană şi sclavia17•

9 Petru Maior, Predici sau Î nveţeturi la toate Duminicile şi Sărbătorile anului, editate acum întâia dată cu litere

latineşti după ediţia de la Buda de la 1811 de dr Elie Dăianu, Quj,

1906, p. 77. (în continuare abre viat P redicl)
Gheorghe Şincai, Adunarea dogmelor credinţei cu însemnări de folos, 1815, Direcţia Judeţeană a
Arhivelor Statului Filiala Cluj-Napoca, Fond Blaj, ms. Rom. , f. 493.
11 Petru Maior, Predic� p. 160.
12 Floarea Darurilor, Studiu, Ediţie critică pe versiuni după manuscrise, Traducere şi glosar în context
comparat, Timişoara, Ed. Mitropoliei Banatului, 1992, p l . 25.
13 Petru Maior, Predici, p. 76.
14 Simona Nicoară, Toader Nicoară, Mentalităţi colective şi imaginar social, Ed. Presa Universitară
Clujeană, C luj-Napoca, 1996, p. 61.
15 Toader Nicoară, Transilvania timpurilor moderne (1680-1800),
Ed. Dacia, 2001, p. 188 (în
continuare abreviat Transilvania ..)
16 Adriana Florica Munteanu, D ivorţul la românii ortodocşi din protopopiatul ortodox al Turzii
sfârşitul secolului XIX, în Studii de Istorie a Transilvaniei, Cluj, 1994, p. 176-178.
17 Ibidem, p. 179.
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Discursul elitei confesionale româneşti (am avut în vedere doar elita confesională
unită, cea mai reprezentativă pentru segmentul cronologic analizat) în problema divorţului
reflectă atitudini diferite în funcţie de gradul de ataşament la noile valori morale de inspiraţie
catolică sau dimpotrivă consecvenţa faţă de valorile tradiţionale ale ortodoxismului. Dacă la
mijlocul secolului XVIII sub influenţa catolicismului Biserica Unită, aflată în criză în faţa
ortodoxiei declanşată de misiunea călugărului sârb Visarion Sarai în Transilvania la un
moment dat, în dorinţa de a se deosebi de atitudinea Bisericii Ortodoxe, prin poziţia lui
Gherontie Cotore, nu accepta divorţul: "căsătoria întru care nu se poate face despărţanie până
ce trăiesc amândoi căsătoriţi precum ne învaţă Hristos şi Sfânta Biserică, că aceasta
însemnează o împreunare a lui Hristos cu Biserica, grecii foarte lesne o sparg, că pentru ocă
destul de mică lasă ca să-şi poată lua bărbatul altă muiere, măcar că muierea nu i-ar fi murit ,
aşişderea fac despărţanie şi despre partea muierii . . . "; după încheierea conflictului din
provincie Biserica Greco-Catolică revenea la respectarea legii Răsăritului, deci şi la
acceptarea divorţului18.
Statul, societatea şi biserica, forţate de realitatea presantă a condiţiilor de trai din
cotidian au fost nevoite să accepte sau cel puţin să tolereze tacit ceea ce nu puteau schimba în
mod radical. De aceea în ambele biserici româneşti din Transilvania au fost acceptate divorţul
şi implicit recăsătoria puternic motivate."Dacă dintru acestea toate, cu care s-au dovedit cum
că la cei de lege grecească tocam iaste slobod pentru cuvânt de curvie a se despărţi omul de
muiere şi a lua alta, judece acuma cine are suflet: îi fuge unui om muierea cu alt bărbat în ţară
streină, sau acolo se mărită , el nevinovat rămâne cu vreo câţiva prunci, carii trebuie să-i
hrănească, să-i îmbrace, să-i crească, iaste cu slujbă domnească, iaste supus porţiei şi
greutăţilor ţării, acesta neavând găzdoaie n-are cum le plini, dară cei mai mulţi pofta cea
firească îl împinge la dese grele păcate. Acum ce iaste mai rău - se întreba Petru Maior - a
slobozi pe unul ca acesta a să căsători în Domnul, au a-l face nefericit şi în lumea aceasta, şi
,,1
în cealaltă? 9.
Principalul motiv acceptat de ambele biserici în desfacerea căsătoriei l-a reprezentat
adulterul - căderea din har20 - sau curvia în limbajul epocii, atât cea trupească cât şi cea
sufletească. În această accepţiune terminologică sunt înglobate situaţiile în care un bărbat sau
o femeie pot cere despărţania căci "atunci când se face despărţanie pentru curvie nu omul ci
Dumnezeu desparte,,21. "În beserica răsăritului din început au fost obicei pentru curvie a
,,
dezlega legătura căsătoriei şi pre cel nevinovat al slobozi la altă nuntă 22. Poziţia elitelor
vremii în chestiune a fost din nou diferită, Gheorghe Şincai rămânând ancorat unei viziuni
mai conservatoare nu acceptă ca pricină de divorţ decât preacurvia23 în vreme ce Samuil Micu
şi Petru Maior care s-au apropiat mai mult prin concepţiile promovate, bazate pe legislaţia
bizantină, de atitudinea bisericii ortodoxe au admis o gamă mai largă de motive pentru
desfacerea căsătoriei: adulterul, comportarea ruşinoasă, maltratarea, absenţa de acasă (de
regulă perioada era de cinci ani)24 osândirea unuia dintre soţi pentru complot , furt , minciună,
crimă, curvie sufletească, "adecă alte făcate grele şi vini cum iaste închinarea idolilor sau
scăderea şi rătăcirea de la Dumnezeu,,2 .

18 Gheorghie G. Cotore, Despre Articuluşele cele de price, Sâmbăta Mare, 1746, Biblioteca Academiei
Române Filiala Cluj-Napoca, manuscrise. rom. 86, f. 239.
19 Petru Maior, Protopopadichia adecă puterea drepturile sau privi/eghioanele protopopi/or celor
româneşti din A rdeal, p refaţă Pompiliu Teodor, ediţie îngrijită, studiu introductiv, glosar, rezumat, indici, Laura
Stanciu, Alba Iulia, 1998, p. 166-167, (în continuare abreviat Protopopadichia).
20 Ilie Moldovan, A devărul ... , p. 168.
21 Petru Maior, Predici . . , p. 147.
22 Petru Maior, Protopopadichia .. , p. 51.
23 Laura Staociu, Căsătorie, moralitateşi condiţiafemeii in viziunea ŞcoliiArdelene, fnApuIum, XXXIV, 1997, p. 3�.
24 Toader Nicoară, Transilvania .. , p. 185.
25 Petru Maior, Protopopadichia..., p. 51.
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În vreme ce Petru Maior a lăsat textul lui Iustinian să vorbească de la sine, Samuil
Micu a tratat diferenţiat cauzele pentru care "muierea se desparte de şederea împreună cu
bărbatul său", distingând următoarele situaţii: "dacă va atenta asupra măririi împărăteşti, dacă
va atenta asupra vieţii muierii sau fără socoteală o va bate, dacă va umbla să cerce curvia ei
vrând să o dea altora să curvească cu ea, dacă o va pârî bărbatul că iaste preacurvă şi nu o va
putea arăta, dacă va curvi cu altă muiere şi dojenindu-l sau părinţii muierei sau măcar cine
altul nu va vrea să contene şi să se înfrâneze şi atunci când o parte are boală grea cum iaste
lepra, nebunia, când o parte iaste nebună", Bărbatul era la fel de îndreptăţit să ceară divorţul
în următoarele situaţii: "de va şti muierea pre unii sfătuindu-se asupra măririi împărăteşti şi nu
va descoperi bărbatul, de iaste femeia preacurvă şi după lege se va arăta că a preacurvit , dacă
atentează cineva la viaţa bărbatului, muierea află şi nu-şi atenţionează bărbatul, dacă muierea
sare cu bătaie la bărbat, dacă rară voia bărbatului va rămâne afară de casă fără numai la părinţi
săi sau cei ce sunt Ei ca neşte părinţi,,26. În prima încercare de drept canonic Protopopadichia - Petru Maior a completat cu următoarele situaţii: "dacă femeia se află
fermecătoare sau omoară pruncul ce îl au laolaltă, dacă prădează casa şi risipeşte averea
bărbatului, dacă fură pre bărbat" sau dimpotrivă,"dacă bărbatul iaste preacurvar, ucigaş,
fermecător, sau cu păcatul vicleniei osândit, desfăcător de mormânturi, tâlhar sau primitor de
tâlhari" ... 27. Atenta trecere în revistă a tuturor situaţilor care şi-ar fi putut găsi corespondentul
în planul realităţii trăite denotă preocuparea sporită pentru un domeniu despre care până
atunci biserica refuza să vorbească. Acceptarea acestora ca parte inevitabilă uneori în evoluţia
raporturilor matrimoniale a determinat totodată şi efortul aflării unor soluţii practice în
direcţia educării comportamentului uman pentru preîntâmpinarea violenţelor sociale şi a
devianţelor sexuale.
Până în momentul emiterii şi intrării în vigoare a decretului lege din anul 1786
referitor la regirilUl căsătoriilor la românii din Transilvania, Biserica românilor (unită şi
ortodoxă deopotrivă) a deţinut exclusivitatea în ceea ce priveşte competenţele în cauzele
matrimoniale. Începând din anul 1783 decretul lege emis de Iosif al II-lea a marcat transferul
de autoritate în problema cauzelor matrimoniale exclusiv în forurile de judecată ale Bisericii
Unite. Jurisdicţia bisericii în chestiune s-a exercitat în scaunele protopopeşti ca instanţa întâi,
prin consistoriile diecezane sau arhidiecezane ca instanţă a doua şi consistoriile mitropolitane
ca instanţă a treia28. Manifestând o concepţie modernă, născută din cunoaşterea profundă a
realităţilor din teritoriu, Petru Maior a militat pentru ca protopopii să judece cauzele divorţului
şi să nu fie încredinţate scaunului episcopal unde o bună bucată de timp a hotărât teologul
iezuit tributar concepţiilor catolice în problema conflictelor conjugale. "După Unire teologul
din coastele vlădicului unit de lege latinească lângă carele au fost cea mai mare putere în
Consistoriul Uniţilor, măcar că în săboarele protopopeşti se făcea despărţire de tot de
căsătorie pentru curvia unei părţi, totuşi când ajungea causa la Consistoriul vlădicesc după
obicei pentru revizie teologul nu o judeca după legea grecească ci după legea latinească după
care căsătoria care au fost o dată statornică de acia încoace nici pentru o pricină nu s-au
obicinuit a se desface, pentru aceea nici pentru cuvânt de curvie nu se desfăcea la uniţi
căsătoria în Consistoriul vlădicesc până a fost teologul" (anul 1773)29.
Spre finalul secolului XVIII prin Legea căsătoriilor (6 martie 1786) competenţele care
au reglementat problemele căsătoriei şi ale familiei au fost în exclusivitate laice. Transferul de
autoritate a fost motivat de către principalul pol de putere - statul - în scopul unei organizări
mai riguroase a societăţii şi a unui control mai eficient al comunităţilor în spiritul noilor
principii ale absolutismului. Însuşirea acestora de către prima generaţie intelectualSamuil Micu, Despre Căsătorie, Biblioteca Academiei Române Filiala Quj-Napoca, Fond Blaj, rm rom 475, f.413.
Petru Maior, Protopopadichia.. p 153
28 Sorina Bolovan, Biserica şi familia la românii din Transilvania în secolul al XIX-lea, în Anuarul
lnstitului de Istorie Cluj, XXXI, 1992, p. 102.
29 Petru Maior, Protopopadichia . .. , p. 216.
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confesională românească s-a reflectat cel mai bine prin discursul care a îmbinat elementele
dublei pregătiri subordonate programului pedagogic oficial. "Pricinile cele de căsătorie din
fire se ţin la judecătoria cea politicească, şi acolo se cade să se judece şi să se căsătorească",
afirma Petru Maior. "Şi de au judecat aceste pricini săboarele dintru îngăduinţa împăraţilor au
lacut aceasta. De unde precum acea putere o pot lua iarăşi de la săboare; aşa împăratul Iosif al
II-lea al romanilor aceste pricini luându-Ie de la judecătoria cea bisericească le-au fost întors
dregătorilor săi celor politiceşti la anul 1786,,30.
Încercând o reglementare cât mai complexă în chestiune, Iosif al II-lea a completat
decretul lege din anul 1786 cu alte acte normative înscrise aceleiaşi direcţii: decretul din 12
octombrie 1786 care reglementează procedura divorţului când una dintre părţi nu acceptă
despărţirea, decretul din 5 iulie 1787 prin care se reglementează divorţul în cazul căsătoriilor
mixte (ortodocşi-protestanţi), ordonanţa Guberniului Transilvaniei din 5 februarie 1789 emisă
în baza unui decret al lui Iosif al II-lea prin care se reglementează procedura anchetei
prealabile în caz de divorţ31.
Partea a doua a decretului din 6 marie 1786 cuprinde referiri generale asupra
procedurii de divorţ şi a etapelor sale. Elaborat de jurişti de specialitate discursul puterii
civile, gândit de pe poziţii raţionaliste s-a dorit a realiza o ordonare clară şi eficientă într-o
problemă atât de controversată la vremea respectivă nu numai din punct de vedere moral dar
mai ales confesional.
Textul legislativ impunea diferenţierea netă între noţiunile de anulare a căsătoriei şi
divorţ. Articolul 41 al decretului proclama în spiritul moralei creştine indisolubilitatea de
principiu a contractului matrimonial ("contractul căsătoriei este indisolubil orânduit să
înceapă şi ambii soţi sunt legaţi să trăiască şi să fie puternici încât sub nici un pretext să se
poată despărţi,,)32, dar ţinându-se cont cu atenţie de realităţile posibile prevederile admiteau şi
derogări de la regula generală.
Cea mai importantă derogare care anula validitatea căsătoriei şi o întrerupea era cazul
impotenţei, incapacitatea uneia sau a alteia dintre părţi de a putea îndeplini principala
obligaţie a căsătoriei: împreunarea camală33. Cazurile aduse în faţa justiţiei seculare devenită unica autoritate în domeniu - pentru anularea contractului matrimonial în baza
acestui motiv erau mai întâi examinate de "experţi medicali, chirurgi, obstetricieni" în vederea
certificării sigure a cauzei invocate34. Sistemul legislaţiei matrimoniale oferea posibilitatea
,,
anulării căsătoriei numai în "cazurile de impotenţă permanentă, desăvârşită sau moştenită 35;
în situaţiile în care aceasta nu putea fi certificată cu precizie prevederile impuneau soţilor trei
ani de coabitare obligatorie şi doar dacă la sfârşitul acestei perioade impotenţa persista soţii
,,
erau absolviţi de "lanţurile căsniciei 36. Conform dispoziţiilor legislative erau respinse
cazurile unde impotenţa, deşi certificată, putea fi tratată medical37. Anularea căsătoriei se
realiza şi în situaţiile în care validitatea contractului matrimonial era considerată în dubiu38 (în
practică era vorba de căsătoria ascunsă). Din momentul anulării de către justiţie a contractului

�

Ibidem, p. 140.

.

3 1 A Răduţiu, L Geymant, Repertoriul actelor oficiale din Transilvania 1701-1847, Bucureşti, Ed.
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, acte emise în perioada 1780-1790.
32 Contractus matrimonialis, Sibiu, 1786, Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, CRV
1285, act. 41. (decret imperial în 62 de puncte emis în timpu1 1ui Iosif al II-lea, prin care se reglementează
regimul căsătoriilor în Transilvania)
33 Ibidem, act. 42.
34 Ibidem, act. 43.
35 Ibidem, act. 44.
36 Ibidem, act. 44.
37 Ibidem, act. 45.
38 Ibidem, act. 46.
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matrimonial persoanele erau absolvite de OrIce obligaţie având deplina libertate în
contractarea unei noi căsătorii39.
Ca motive de divorţ textul decretului prezintă o paletă mai restrânsă, cu o accepţiune
mai generală şi uşor interpretabilă: violenţele conjugale, ura de moarte, imposibilitatea
coabitării sau "aplecarea unei părţi spre crimă şi obiceiuri stricate,,4o, noţiune ce trimite în
primul rând la cazul adulterului. Spre deosebire de legislaţia ecleziastică, cea iosefină nu a
inclus cauzele ce ţin de "curvia sufletească" (închinarea la idoli, pruncuciderea, vrăjitoria ,
profanarea mormintelor), acestea intrând sub incidenţa altor norme de drept.
Discursul oficial, în baza dezideratului de formare a unui nou climat socio-moral, se
constituie într-o pledoarie pentru toleranţă şi bună înţelegere între soţi care, în spiritul
normelor creştine să fie capabili prin raţiune să depăşească toate dificultăţile inerente vieţii
conjugale41. Apelul era cu atât mai insistent cu cât politica imperială pe domeniul vieţii
matrimoniale a acordat o atenţie specială copilului ca principal factor de echilibru al
raporturilor conjugale.
Sistemul legislativ iosefin prevedea rezolvarea cauzelor matrimoniale exclusiv prin
puterea justiţiei, singura în măsură să admită separarea legală a soţilor. Textul decretului nu
include, din păcate, şi o prezentare strictă a instanţelor civile de judecată în cauzele
matrimoniale şi nici o ierarhizare a lor în funcţie de gravitatea cazului. Se specifică însă că
eludarea prevederilor legislative de către părţile legate prin contract matrimonial şi care
doresc din diverse motive desfacerea lui prin mijlocirea altei autorităţi decât cea civilă duce la
nerecunoaşterea separării dintre soţi.... "partea lezată este sfătuită să meargă pe drumul
justiţiei şi să ceară ajutor şi protecţie42 ... căci ... separarea nu poate fi legală în afara
acordului instanţei judecătoreşti...,,43.
Din analiza decretului imperial a rezultat posibilitatea întreruperii imediate a
contractului matrimonial (în urma introducerii acţiunii de divorţ) în cazul tentativei de crimă
asupra unuia dintre soţi de către celălalt precum şi în cazul comiterii şi dovedirii adulterului:
"admitem ca în cazul în care unuia dintre soţi îi este întinsă o capcană asupra vieţii de către
celălalt sau aceste comite adulterul partea lezată poate cere dezlegare totală de lanţul
matrimonial iar dacă fapta a fost dovedită judecătorul matrimonial anunţă suprimarea
legăturii,,44. Din prescripţiile legislative a rezultat faptul că divorţul nu putea fi cerut decât de
partea lezată şi în situaţiile considerate în principiu fără ieşire. Procedura de divorţ era
compusă din mai multe etape, prima şi cea mai importantă fiind separarea de pat şi de masă
pe o perioadă nedeterminată de timp (în practică de regulă doi ani) după care acţiunea era
reluată în faţa judecătorului matrimonial, singura autoritate în materie de soluţionare a
cauzelor matrimoniale .Momentul separării fizice era precedat în toate cazurile de încercările
de reconciliere făcute în faţa unei autorităţi morale civile - defensorul matrimonial45 - sau
ecleziastice. Un rol foarte important în această problemă, în ciuda caracterului neoficial, îl
juca preotul, personaj delegat cu o putere persuasivă foarte mare indiferent de moralitatea sa
pe care nu ne propunem aici să o luăm în discuţie. Continuarea acţiunii de divorţ era în mare
măsură influenţată de o serie de factori: cel economic legat de cheltuielile pe care le implica
un asemenea demers, problema copiilor, divizarea proprietăţii şi nu în ultimul rând aspectul
socio-moral concretizat prin oprobiul public la care erau supuse persoanele divorţate.
Procedura era cu atât mai greoaie în cazurile unde lipseau sau erau considerate insuficiente
probele incriminatorii. Dincolo de aceşti factori, separaţia de pat şi de masă a persoanelor
39Ibidem, art. 48.
40 Ibidem, art. 50.
41 Ibidem, art. 49.
42 Ibidem, art. 50.
43 Ibidem, art. 5I.
44Ibidem, art. 55.
45 Ibidem, art. 49.
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căsătorite pentru o perioadă de timp constituia şi un bun prilej de reflecţie asupra problemelor
din cuplu. Precaritatea condiţiilor de trai din cotidianul lumii rurale reprezintă un argument
care ne îndreptăţeşte să credem - în ciuda unei insuficiente verificări de arhivă - că nu de
puţine ori se revenea asupra deciziei de continuare a procedurii de divorţ, gest care nu putea fi
decât salutat de către cele două instituţii fundamentale reprezentate prin autoritatea laică şi cea
ecleziastică.
Conform prescripţiilor legislative fiecare cauză matrimonială era adusă în faţa
j udecătorului matrimonial spre soluţionare. Audierea cauzei se făcea prin mai multe înfăţişări,
hotărârea acordării divorţului necesitând în practică o perioadă lungă de timp deoarece la
fiecare înfăţişare, în spiritul moralei creştine, îndemnul acestuia era unul spre reconciliere. La
aceasta se adaugă şi faptul că autoritatea civilă - j udecătorul matrimonial - rămânea în
gândire tributar normelor de drept canonic romano-catolic , mult mai rigide în problema
divorţului. Dacă se ia în calcul şi problema copiilor rezultaţi din căsătorie, subiect important
în politica imperială a vremii, putem întregii viziunea de ansamblu care lasă să transpară
gradul sporit de dificultate în adoptarea unei asemenea decizii. În privinţa tutelei asupra
copiilor, atât în cazurile unde căsătoria era anulată cât şi în cele unde era desfăcută prin
pronunţarea divorţului, documentul nu face referiri precise insistându-se însă asupra rolului
jucat de ambii părinţi în educaţia copiilor şi asupra protecţiei lor46. În practică judecătorii
cauzelor matrimoniale s-au găsit de multe ori în dificultate neştiind după care normă de drept
canonic să judece cauza şi să dea sentinţa. În aceste condiţii decretul lui Iosif al II-lea din anul
1787 a încercat o mai bună explicitare a procedurii stabilind ca procesul de separare a soţilor
să fie j udecat după normele canonice în care aceştia şi-au început căsătoria47.
Revenind la prevederile decretului imperial din 6 martie 1786, trebuie menţionat că
documentul nu face precizări nici în privinţa aspectului economic pe care îl implică acţiunea
divorţului şi anume divizarea proprietăţii această problemă menţionându-se doar în formula
"aranj area pretenţiilor,,48.
În principiu în urma pronunţării divorţului părţile erau declarate libere49, pasul următor
în majoritatea cazurilor constituindu-l recăsătoria. Trebuie menţionat din nou pentru o mai
bună percepţie asupra problematicii abordate că stadiul actual al cercetărilor nu a permis nu a
permis elaborarea unor date referitoare la frecvenţa solicitării divorţului de către o parte sau
alta a partenerilor conjugali. Existenţa sa reflectă însă acea fragilizare afectivă care are ca
sursă discrepanţele dintre trebuinţele şi aspiraţiile înscrise în forma proiectului uman şi
mecanismul adesea deficitar prin care societatea răspunde acestor trebuinţe şi aspiraţii5o•
Din momentul aplicării decretului din martie 1786, cele două biserici româneşti din
Transilvania (unită şi ortodoxă) s-au aliniat reglementărilor oficiale. În cazul comitatului
Alba, spre exemplu, în protocolul consistorial, pe perioada 1786-1790, lipsesc procesele
matrimoniale; ele sunt prezente înainte şi după această perioadă. Aceasta nu înseamnă că în
tot acest segment cronologic nu a existat nici un caz de divorţ ci reflectă în mod clar transferul
de autoritate51 precum şi exercitarea acestei autorităţi în forurile civile de j udecată.
Analiza decretului în această problemă, a divorţului, a reflectat în primul rând
impunerea exclusivă a autorităţii laice, care s-a dorit mai eficientă, într-un domeniu al vieţii
private în care până în acel moment Biserica deţinuse controlul exclusiv . Lucrarea de faţă nu
a inclus şi o analiză a surselor care au stat la baza elaborării legislaţiei cu caracter matrimonial
avem în vedere surse în materie de drept canonic şi aspecte ale legislaţiei de gen 46

Ibidem, art. 48, 53, 58.
Octavianus Bârlea, Ioannes Bob -Episcopus Fagarasiensis (1783-1830), Frankfurt am Main, p. 1997.
48 Contractus Matrimonialis, art. 60.
49 Ibidem, art. 53.
50 Carmen Cătălina Ioan, Fragilizarea afectivă, Ed. Ankarom, Iaşi, 1995, pA3.
51 Direcţia judeţeană a Arhivelor Naţionale Alba Iulia, Registrul de evidenţă contemporană, Protocol
consistorial, tomul II, 1787-1791.
47

123

Divorţul la românii din Transilvania secolului XVIII

anterioare sau de inspiraţie occidentală. Accentul a căzut pe defalcarea discursului oficial deja
elaborat, ambivalent ca origine dar unic în conţinut şi finalitate. În materie de drept canonic,
majoritatea surselor care au stat la dispoziţia juriştilor statului, determinând atitudinea puterii
civile vis-a-vis de problemele matrimoniale fiind de inspiraţie catolică conduc spre ipoteza
îngreunării pe cât posibil a procedurii de divorţ, măsura răspunzând astfel dezideratului de
ordonare şi modernizare a societăţii în sensul unui control mai riguros pornind de la cuplu şi
reglementarea relaţiilor familiale.
Cele două tipuri de discurs reflectă preocupările pedagogice ale unui demers care se
doreşte a fi în legătură directă cu realităţile lumii înconjurătoare spre a o descoperi şi
transforma. Obiectivul reformismului iosefin pe segmentul vieţii private matrimoniale s-a
completat fericit la vremea respectivă cu cel al Bisericii interesată de necesitatea unei reforme
morale şi ordonarea căsătoriei în jurul valorilor de sorginte creştină ceea ce explică strânsa
colaborare a celor doi poli de putere în acest domeniu.
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THE PROBLEM OF DIVORCE AT THE ROMANIANS FROM TRANSYLVANIA IN
THE lSTH CENTURY. THE CONSTRAINTS OF THE CHURCH AND THE
POINT OF VIEW OF THE REFORMIST STATE
SUMMARY
The paper aims at approaching the evolution of matrimonial relations in Transylvania in the

lSth century from the perspective of two complementary types of discourse, that of the Greek Catholic
confessional elite, which represents the point of view of the United Church in the matter of divorce
and the official point of view, that of the civilian power expressed by decrees, laws, provincial
injunctions. Without aiming at checking the provisions issued by the two powers in the field of private
life, the paper attempts to glimpse the way the regulations issued by the two authorities completed
each other in the passage from old times to new ones with a view to ensuring a new moral c1imate.

The field of matrimonial legislation in Transylvania at the end of the lSth century tumed out to

be a fertile one, perfect for an investigation which could reveal a new dimension in perceiving the
reforms of Joseph the second.

