CONSCRiPŢIA CONFESIONALĂ A CLERULUI GRECO-CATOLIC DIN ANUL 1767.
CONSIDERAŢII PRELIMINARE

Atanasie Rednic, cel care i-a urmat lui Petru Pavel Aron în funcţia de episcop al Bisericii greco

catolice, a fost numit de Maria Tereza la 27 septembrie 1764. Îmbunătăţirea situaţiei materiale a

clerului, pe care cu toată strădania sa episcopul antecesor nu a putut-o realiza, constituia în viziunea sa

numai o uşurare a operei de consolidare a unirii, nu consolidarea însăşi. Aceasta a încercat-o Atanasie

Rednic cu alte mijloace, unul dintre ele constituindu-l lungile şi obositoarele vizitaţiuni canonice prin
care episcopul obişnuia mai mereu să cerceteze satele aflate sub jurisdicţia scaunului din Blaj al
Episcopiei greco-catolice.
Idealul căIăuzitor al întregii activităţi a episcopului Atanasie Rednic a fost consolidarea unirii
religioase, care era atât de crunt zdruncinată după agitaţia sofroniană. În slujba acestui ideal au fost
puse şcoala, tipografia, mănăstirea cu disciplina ei aspră şi respectarea întocmai a datinilor Bisericii
Răsăritului, precum şi a ritului.

Episcopul Atanasie Rednic urmărea, pe lângă sporirea numărului credincioşilor uniţi, şi

educarea dogmatică solidă a celor rămaşi fideli unirii. Acest ideal credea însă că putea fi realizat

numai cu ajutorul unei preoţimi scutite de chinurile determinate de grijile traiului zilnic.

Aflându-se la Viena, episcopul Atanasie Rednic cerea, prin memoriul din 30 aprilie 1765, care a

fost prezentat Mariei Tereza, ca preoţii uniţi să fie scutiţi de toate sarcinile de care era scutit clerul

catolic şi să li se restituie averile şi bisericile care le-au fost răpite cu prilejul ultimelor tulburări din
Transilvania. În urma acestui memoriu, Maria Tereza a dat ordin Gubemiului ardelean, la 20 iunie

1765, ca preoţilor uniţi să li se asigure mijloace de trai egale cu cele ale preoţilor catolici, iar mirenii
uniţi să fie trataţi la fel ca mirenii catolici şi să fie primiţi ca şi aceia în slujbele publice. Tot acum
Cancelaria Aulică l-a invitat pe episcop să examineze şi să facă propuneri concrete privitoare la
îmbunătăţirea situaţiei materiale a preoţilor uniţi 1•
Întors acasă de la Viena, Atanasie Rednic a sosit la Blaj la 27 august 1765. Prin adresa circulară

din 3 septembrie 1765 el a convocat sinodul pentru 13 noiembrie. Până atunci, spunea circulara trimisă
preoţilor, se va face o conscripţie bisericească a mănăstirilor, preoţilor activi, călugărilor şi a altor feţe

bisericeşti, a numărului uniţilor, precum şi a proprietăţilor eclesiastice greco-catolice existente în
fiecare localitate din Transilvania aflată sub jurisdicţia episcopului unit din Blaj. Este vorba de

Conscriptio Episcopatus Uniti Fagarasiensis in Transylvania Personarum scilicet Ec[c]lesiasticarum,
Ec[c]lesiarum, el rerum Ec[c]lesiasticarum Anno 1765 Mense Novembri facta a episcopului Atanasie

Rednic, care a fost întocmită de preoţi pentru un număr de 48 de protopopiate. Ea avea următoarea
rubricatură: numele districtului, numele satelor, biserica, numele preoţilor activi, al învăţătorilor,
cantorilor şi clopotarilor, apoi existenţa terenurilor intravilane, a pământurilor arabile, făneţelor şi

viilor aflate în proprietatea bisericilor greco-catolice.
Prin circulara din 10 februarie 17663 episcopul comunica clerului greco-catolic că generalul
comandant al trupelor imperiale, Andrei Hadik, dorea o deplină cunoaştere a situaţiei din Principat,
solicitând pentru aceasta tuturor episcopilor din Transilvania să întocmească conscripţii, obligaţie de
care episcopul latin s-a şi achitat. Noile statistici trebuiau să ofere informaţii cu privire la parohii,
clerici, numărul populaţiei pe categorii social-economice (gazde, slujitori), precum şi al tutur?r
sufletelor, deoarece în conscripţia anterioară (cea din 1765) nu a fost prevăzută o astfel de rubrică. In

încheierea circularei din 10 februarie 1766 episcopul le prezenta clericilor săi modelul după care "fără

scăpare şi fără trecere" să facă conscripţia.

Ca urmare a iniţiativei generalului Hadik, la 1767 au fost alcătuite mai multe conscripţii
confesionale ale credincioşilor din Transilvania: catolici4, reformaţi, unitarieni, luterani, precum şi a

1

Zenovie Pâclişanu, Istoria Bisericii Române Unite, partea a II-a, 1752-1783, în Perspective, an XVII, nr. 53-60,

iulie 1991- iunie 1993, p. 98.
2

Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Alba, fond Mitropolia greco-catolică română de Alba Iulia - Făgăraş, Blaj,

seria Arhiva generală - Documente neînregistrate, cota 12/1765, f. 2r (în continuare se va cita ANDJA).
v_ r
3 Ibidem, f. 2 3 .

4 Ladislau Gyemănt, Imaginea statistică oficială a Transilvaniei în preajma revoluţiei de la 1848, în Anuarul
Institutului de Istorie din Cluj, XXXI/1992, p. 180.
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celor ortodocşi, toate aceste conscripţii, întregite în anii 1766-1767, reprezentând la vremea respectivă
cele mai noi date statistice despre Marele Principat puse la dispoziţia împăratului Iosif al I1-lea5•

Pe baza datelor adunate cu prilejul alcătuirii conscripţiei din 1765, o comisie a preoţilor greco

catolici compusă din vi carul general Ignatie Darabant şi protopopii din Mănărade, Daia, Căşeiu şi

Armeni ca delegaţi ai preoţimii greco-catolice, au făcut Gubemiului din Sibiu, cu data de 7 martie
1766, următoarele propuneri: dotaţia preoţilor greco-catolici să fie întru totul egală cu cea a preoţilor
latini; să primească fiecare preot un venit anual de cel puţin 200 de florini; să li se restituie preoţilor

uniţi pământul care le-a fost luat cu forţa de stăpânii domeniali; unde nu este pământ să li se dea

capeţii; românii să dea dijme preoţilor proprii, nu celor de alte confesiuni; respectarea scutinţelor

clerului greco-catolic cuprinse în numeroasele diplome şi porunci împărăteşti. Despre această acţiune
contemporanul Samuil Micu spune că intervenţia acestei delegaţii s-a făcut cu puţin folos6•

Totuşi, cu data de 3 februarie 1767, Maria Tereza poruncea Gubemiului ca împreună cu

episcopul Atanasie Rednic să studieze mijloacele prin care s-ar putea asigura preoţimii unite o dotare

egală cu cea a preoţilor catolici de rit latin. Concepţia pe care a avut-o Atanasie Rednic despre

necesitatea asigurării existenţei potrivite a preoţilor uniţi se vede din hotărârile sinodului pe care l-a

convocat în 1767, în care cerea eliberarea şi scutirea clerului greco-catolic de nenumăratele mizerii aşa

de păgubitoare pentru unire. Aceasta s-ar fi putut face prin asigurarea subzistenţei asemănătoare cu cea

a clerului latin, dacă veniturile parohia]e nu depăşeau suma de 200 de florini imperiali, ori pur şi
simplu să fie scutit de plata oricărei dări şi zeciuieli, cum s-a poruncit la 8 octombrie 1755 pentru
clerul neunit transilvănean din comitatul Zarandului7, pentru ca, nemaifiind reţinuţi de grijile

materiale, să se poată dedica mai mult misiunii sacerdotale, reuşind astfel să întărească unirea.
Ca un răspuns ]a acţiunea împărătesei din 3 februarie 1767 este circulara datată 5 martie 17678,

prin care episcopul Atanasie Rednic cerea clerului greco-catolic să dea "Înălţatei Împărătese" corectă
informare cu privire la numărul uniţilor, după o formulă care le era trimisă drept model. Acesta

cuprindea următoarele rubrici: "varmeghia sau scaonul; oraş, sat; beserică; preoţi fungenţi hirotoniţi şi

blagosloviţi; uniţi la 1761 (gazde şi suflete); uniţi la 1767 (gazde şi suflete); neuniţi ]a 1767 (gazde şi

suflete); preoţi scutiţi (de sămănat - găleate, fân - cară, vie - veadre); preoţi dăjduitori (de sămănat
găleate, fân - cară, vie - veadre)".

Dovada faptului că această circulară nu a rămas fără răspuns din partea clerului unit îl constituie
un raport al protopopiatului Făgăraş datat 10 aprilie 17679, cu denumirea Conscripţia besericilor,

preoţilor, poporeanilor Eparhiei de Jos a Făgăraşului din porunca Mărie; Sale vlădicului nostru . .
..

Acest raport respectă întocmai rubricatura care a fost dată ca model de către episcopul Atanasie
Rednic prin circulara adresată clerului unit din 5 martie 1767.

"Un sinistru joc", cum îl numeşte Zenovie Pâclişanu, va începe în jurul acestei probleme la 27

aprilie 1767, când Gubemiul ardelean a solicitat episcopului Atanasie Rednic să-i arate care este
numărul preoţilor uniţi, la ce distanţă se găsesc satele unele de altele, care dintre preoţi au averi

proprii, ce mijloace de trai are fiecare din ei, care sate au preot, ce trebuie să li se mai dea ut congrua

sustententur, unde s-ar găsi aceste mijloace. Astfel, episcopul se vede nevoit să ceară clerului său noi

statistici

10.

Următoarea circulară adresată clerului de episcopul Atanasie Rednic este cea din 1 mai 1767'\

prin care se făcea din nou cunoscut preoţilor uniţi cât de mult dorea împărăteasa şi Gubemiu] "să să
rândăluiască pentru hrana vieţii preoţilor noştrii canonicească chivemisire". Le mai cerea să facă

adevărată şi deplină informaţie cu privire la: "varmeghia sau scaonul; oraşul sau satul; numărul

preoţilor; numărul uniţilor şi al neuniţilor; lipsa de preot ce s-ar afla pentru vreo slăbiciune; oraşul sau
satul cât de departe de la el până la alt oraş sau sat şi e mai vecin; besericile; funduşurile besericeşti

din lontru şi din afară sau alt venit; ce are fiecare preot pentru hrana vieţii sale care nu-s besericeşti".

Ulterior acestei date de 1 mai 1767 există un raport, al doilea din punct de vedere cronologic pe

anul 1767, format din două părţi diferite prin rubricatură, prima denumită "Însămiarea locurilor

besericilor, mănăstirilor, şcoalelor, preoţilor, poporeanilor din ... 1767, uniţi şi neuniţi, preoţilor scutiţi
5 Costin Feneşan, Populaţia din Marele Principat al Transilvaniei Într-o statistică din 1772-1773, in voI. Istoria
României. Pagini Transilvane, Cluj-Napoca, 1994, p. 124.
6 Z. Pâclişanu, op. cit., p. 93.
7 Ioan Bălan, Un sinod diecezan necunoscut de sub Rednik, în Cultura Creştină, an XVI, nr. 5, 1936, p. 29 1-292.
8 ANDJA,jond. cit., f. 6v_7r.
9 ANDJA,fond cit., cota 10/1767.
10 Z. Pâclişanu, op. cit., p. 99.
11 ANDJA,jond. cit., cota 1211765, f. 9r_lOr•

Conscripţia confesională a clerului greco-catolic din anul 1767

115

şi dăjduitori", iar a doua denumită "Însămiarea preoţilor fungenţi, poporeanilor uniţi şi neuniţi,
funduşurilor besericeşti din lontru şi din afară şi alte venituri preoţeşti şi a fieşte ce altor averi a
preoţilor, chiar şi ale sale, nu besericeşti". Prima parte a acestui document, respectiv rubricatura, este

aceeaşi cu cea a raportului din 10 aprilie 1767 şi, deci, cu a circularei din 5 martie 1767. Partea a doua
a rubricaturii reprezintă de fapt cerinţele circularei din 1 mai 1767, acest raport fiind datat 31 mai
176712. De asemenea, el are două titluri. Primul este scris pe fila 5, pe verso, în partea dreaptă sus:
Conscriptio districtus Tordensis de anno 1767,31 mai. Pe ultima filă a documentului, respectiv 14, tot
pe verso, în partea dreaptă sus, apare menţiunea Conscriptio archidiaconatus Tordensis de anno 1767.
Ultima circulară la care facem referire este cea cu data 5 iunie 176713, prin care se trimitea
preoţilor greco-catolici un formular amănunţit, acesta fiind de fapt răspunsul la nemulţumirea
Guberniului faţă de faptul că, aşa cum spune circulara, conscripţiile "despre hrana vieţii preoţilor
carele până acuma le-am luat nu-s tăcute cu plină informaţie".
S-au păstrat trei rapoarte ale unor protopopiate, alcătuite în baza acestei circulare din 5 iunie
1767. Primul dintre ele este datat 29 iunie 176714 şi respectă întocmai rubricatura propusă de circulara
episcopală. Pe verso-ul documentului apare o singură consemnare, în latină, şi anume Conscriptio

Rodnatensis districtis de anno 1767. Al doilea raport, din 20 iulie 176i5, cuprinde Conscriptio
archidiaconatus Sasniresiensis de anno 1767, 20 iuly şi, din punctul de vedere al rubricaturii, este
asemănător cu raportul anterior. Ultimul, cel din 23 iulie 1767, reprezintă Conscripţia Eparhiei de sus
a Veneţiei de Jos ce se află in varmeghia Belgradului în districtuşu Făgăraşului a besericilor, a
venitului şi a preoţilor fungenţi oniţi, de ce episcopi hirotoniţi, blagosloviţi, a moşiilor besericeşti,a
moşiilor preoţilor scutiţi, a zălojiturilor, a venitului lor din tot pe an . . . . Acest raport nu are

rubricatura similară cu a celorlalte două anterioare. Se constată o diversificare a ei şi, pentru prima
dată, prezintă starea mănăstirilor din "protopopiatul Veneţii".
*

*

*

A doua conscripţie alcătuită în timpul păstoririi episcopului Atanasie Rednic, păstrată la
Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Alba (fond Mitropolia greco-catolică română de Alba Iulia
Făgăraş, Blaj, seria Arhiva generală - Documente neînregistrate, cota 24/1767), are data de 3
septembrie 1767 şi titlul Conscriptio Ecclesiae Fogarasiensis de anno 1767. Ea prezintă situaţia
parohiilor greco-catolice, menţionând însă şi numărul neuniţilor, din protopopiatele subordonate
Episcopiei greco-catolice a Făgăraşului. Prin acest fapt este asemănătoare celorlalte conscripţii
anterioare, celei din 1733 a episcopului Inochentie Micu, celei din 1750 a vicarului Petru Pavel Aron
şi celei realizate tot de episcopul Rednic în 1765.
Conscriptio Ecclesiae Fogarasiensis de anno 1767 a clerului greco-catolic din Transilvania nu

este menţionată în Repertoriul izvoarelor statistice privind Transilvania. 1690-1847, lucrare realizată
de Aurel Răduţiu şi Ladislau Gyemant. Menţionată doar de Zenovie Pâclişanu, într-o notă la Istoria
Bisericii Române Unitel6 unde consemna că "în arhiva mitropoliei Blajului se păstrează o
"Conscripţie" întocmită în septembrie 1767, care nu cuprinde însă toate datele cerute de guvernul
ardelean cu adresa din 27 aprilie, deşi are pentru fiecare parohie peste 40 de rubrici", a fost firesc ca
această conscripţie să rămână foarte puţin cunoscută.
La o comparaţie a conscripţiei din 3 septembrie 1767 cu cea din 1765 ne captează atenţia încă
de la început complexitatea rubricaturii celei dintâi, chestiune asupra căreia atrage atenţia şi Zenovie
Pâclişanu, "peste 40 de rubrici", această caracteristică rămânând valabilă şi în cazul în care am
compara-o cu conscripţiile din 1733, 1750 şi 1760-1762. Rubricatura sa cuprinde: apartenenţa
administrativă (''varmeghia sau scaunul"), statutul localităţilor ("oraş sau sat"), distanţa faţă de cea mai
apropiată localitate ("depărtarea locului de altul, care-i mai vecin"), numărul bisericilor, preoţii uniţi,
numărul enoriaşilor la momentul respectiv, consemnat pe suflete şi pe familii, numărul neuniţilor,
dotarea bisericilor cu intravilane ("funduşuri din lontru") şi veniturile aduse de acestea, veniturile
provenite de la credincioşi şi totalul veniturilor, modalităţile prin care ar putea fi îmbunătăţită situaţia
materială a preoţilor, iar în final, cazurile în care comunităţile erau lipsite de preot, din diferite motive.

12

ANDJA,jond. cit., cota 13/1767.
ANDJA,jond. cit., cota 12/1765, f. Il r.
14 ANDJA,jond. cit., cota 16/1767.
IS ANDJA,jond. cit., cota 20/1767.
16 Z. Pâclişanu, op. cit., p. 100, nota 51.
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În anul 1766 în Transilvania s-au realizat mai multe conscripţii confesionale: Conscripţia
confesională a familiilor credincioşilor luterani din Marele Principat pe capitluri, localităţi, sexe,
l7
stare civilă şi condiţie socială ; Conscrifţia parohii/or şi credincioşilor catolici, reformaţi şi
1
unitarieni din jurisdicţia Marelui Principar ; Conscripţia confesională a credincioşilor şi bisericilor
ortodoxe din Marele Principat efectuată din dispoziţia episcopului Dionisie NlJvacovici ( "Conscripţia
Eparhii legii Greceşti Neunite în Ardeal la Anul 1766 ,,) 19, cuprinzând jurisdicţia administrativă civilă,
protopopiatul, parohia, preoţi confirmaţi şi neconfirmaţi, familiile credincioşilor pe sexe, biserici;
conscripţia din 9 octombrie 1767 a clerului ortodox din Marele Principat efectuată din dispoziţia
episcopului Dionisie Novacovici intitulată Conscriptio omnium sacerdotum non Unitorum fungentium
et non jimgentium in Magno Principatu Transylvaniae existentium pro anno 176io, cuprinzând:

protopopiatul, numele şi prenumele parohului, locul naşterii sale şi locul pentru care a fost confirmat
să slujească, locul unde trăieşte preotul neconfirmat. În acest demers deosebit de generos de
cunoaştere a demografiei confesionale a Transilvaniei se înscrie, în mod cât se poate· de firesc, şi
conscripţia din 3 septembrie 1767.
Această impresionantă statistică a clerului greco-catolic are un număr de 147 de file, paginile
292-294 fiind necompletate, cuprinde un număr de 46 de protopopiate, aşezate sub formă de listă pe
paginile 290-291. Conscripţia pare să fi fost alcătuită în trei etape, cu două date diferite, astfel: prima
parte, până la pagina 96, este completată cu data de 3 septembrie 1767, înscrisă pe prima filă; a doua
parte, cuprinzând textul de la pagina 97 până la pagina 241, este completată începând cu data de 30
septembrie, iar a treia parte, de la pagina 242 până la 290, cu aceeaşi dată, fiind separate însă de 2 file
albe. Se poate afirma în legătură cu această structurare a conscripţiei că reflectă faptul că circularele
adresate clerului de episcopul Atanasie Rednic au determinat realizarea unor rapoarte alcătuite de
protopopi din ce în ce mai complexe din punctul de vedere al rubricaturii. Avem de a face la această
conscripţie cu o culegere de date efectuată în teritoriu de organele eclesiastice greco-catolice,
chestiunea fiind asemănătoare cu modul de realizare a conscripţiilor din 1733, 1750 şi 1765.
Se poate constata o oarecare evoluţie a statisticii în cadrul rubricilor conscripţiei din 1767, în
special la capitolul referitor la situaţia demografică, "poporeni uniţi acum" (rubrica 6) şi "neuniţi"
(rubrica 7) prezentând situaţia confesională a românilor din Ardeal pe familii şi individual, progresul
constând în faptul că pentru prima dată acum se prezintă atât numărul "sufletelor" cât şi cel al

"gazdelor", detaliu care nu se mai regăseşte în nici una din conscripţiile anterioare, care sunt întocmite
fie pe "suflete", fie pe "gazde". Din păcate, valoarea statistică a rubricilor 6 şi 7 este "ştirbită" de
folosirea în cazul 10calităţilor în care toată populaţia este unită sau neunită doar a menţiunii omnes
("oes"), fără a se menţiona cifric populaţia respectivă.
După cum se poate observa, pe recto-ul filelor sunt cuprinse rubricile care tratează mai ales

aspectele solicitate de Gubemiu. Astfel, întrebările adresate clerului greco-catolic prin iniţiativa din 27
aprilie 1767 a oficialităţilor Marelui Principat pot fi lesne regăsite în cuprinsul rubricilor. La întrebarea
"care e numărul preoţilor" (uniţi) îi corespunde rubrica 5 ("preoţi uniţi"); la întrebarea a doua, care se
referă la mijloacele de trai pe care le are fiecare din ei, îi corespund rubricile 9 (''venit besericesc de pe
moşii"), 10 ("venit besericesc de la poporeani") şi Il ("tot venitul beserecesc, scoţând osteneala şi
cheltuiala face . . . florinţi"); la întrebarea cu numărul 3: "care sate au preot", îi corespunde rubrica 2
("oraş sau sat") combinată cu rubrica 5B ("preoţi uniţi, numele"); la a patra întrebare, refe�itoare la
distanţa dintre sate, îi corespunde rubrica 3 ("depărtarea locului de altul, care-i mai vecin"). Intrebării
cu numărul 5: "care preoţi au avere proprie", nu-i corespunde nici o rubrică în conscripţie. La

întrebările 6 şi 7, "ce ar trebui să li se dea ut congrua sustententur şi unde s-ar găsi aceste mijloace" le
corespund rubricile de pe verso-ul filelor, care prezintă "mijlocirile cum s-ar putea ajuta preotul ca să
aibă destulă chivemisire besericească" (rubrica 12). Intenţionat am efectuat această analiză deoarece
Zenovie Pâclişanu face o precizare şi anume că: "conscripţia întocmită în septembrie 1767 . . . nu
cuprinde toate datele cerute de Gubemiul ardelean cu adresa din 27 aprilie". După cum se poate
observa mai sus, doar averea proprie a preoţilor nu este consemnată în nici o rubrică a conscripţiei din
1767. Deci, cu o singură excepţie, cerinţele Gubemiului ardelean din 27 aprilie 1767 se regăsesc
întocmai în cadrul rubricaturii conscripţiei din 3 septembrie 1767.
17

Aurel Răduţiu, Ladislau Gyernănt, Repertoriul izvoarelor statistice privind Transilvania. 1690-1847, Bucureşti,

1995, p. 197,
18

Of.

1427.

Ibidem, p. 202, Of. 1463.
19 Ibidem, p. 203, Of. 1470.
2°Ibidem, p. 206, Of. 1493.
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Ca o concluzie, rubricaturile de pe recto-ul filelor conscripţiei din 3 septembrie 1767 pot fi
considerate ca o rezultantă a acţiunii oficialităţilor, a Gubemiului ardelean, interesat direct de aceste
date, iar verso-ul reprezintă în mare majoritate o iniţiativă a episcopului Atanasie Rednic, despre a
cărui preocupare pentru îmbunătăţirea dotaţiei clerului greco-catolic am amintit mai înainte, atunci
când am amintit sinodul din 1767 şi demersurile sale la Viena. Rubricatura de pe verso, prin datele pe
care le oferă, urma să intre în atenţia autorităţilor şi se poate vorbi aici de o "transpunere" în rubrici a
mijloacelor prin care episcopul Atanasie Rednic vedea îmbunătăţirea materială a clerului său.
Modalităţile prin care episcopul greco-catolic vedea posibilitatea îmbunătăţirii situaţiei clerului
sunt condensate în rubrica 12, "mijlocirile cum s-ar putea ajuta preotul ca să aibă destulă chivemisire
besericească", divizată la rândul său în mai multe subrubrici, al căror mesaj a deţinut în memoriile şi
demersurile lui Atanasie Rednic destinate obţinerii unei situaţii mai bune a clerului unit un loc bine
definit. Între cerinţele episcopului se aflau şi solicitări legate de retrocedarea bunurilor care au fost
luate Bisericii greco-catolice cu prilejul agitaţiilor ortodoxe din Principat. Un alt aspect îl constituie
retrocedarea moşiilor care au fost confiscate de stăpânii de domenii ("cele luate de s-ar Întoarce
moşii"). O altă solicitare a episcopului greco-catolic era aceea ca preoţii uniţi să primească dijme de la
proprii lor credincioşi, care dădeau aceste obligaţii altor confesiuni (''venit poporăsc care-l iau popii de
alte religii de la rumâni") sau prin acordarea de pământ preoţii greco-catolici din locurile de obşte
("pute-s-ar da moşii din loc de obşte sau de la poporeanii carii ţin moşie ca doi sau mai mulţi sau de la
poşeşo!ii care au de prisosit" şi "zălojituri pe care le ţin preoţii de s-ar face besericeşti").
In cadrul subrubricii care se referă la preoţii de alte religii şi la dotaţia lor cu intra- şi
extravilane, precum şi cu locuri pentru construirea bisericilor sau a caselor parohiale, se încearcă o
prezentare a stării materiale a celorlalte confesiuni, poate tocmai din intenţia lui Atanasie Rednic ca
respectivele prevederi de la această rubrică să fie extinse şi asupra clerului greco-catolic.
O altă problemă importantă o reprezintă dotaţia parohiilor, căreia în cadrul conscripţiei îi
corespunde rubrica "venit besericesc de pe moşii". Aspectul legat de averea proprie a preoţilor nu
poate fi urmărit, deoarece acestei probleme nu-i corespunde nici o rubrică din conscripţie. În analiza
întreprinsă pentru a vedea în ce măsură reglementările decretelor imperiale din 1743 şi 1759 cu privire
la dotaţia canonică a preoţilor greco-catolici au fost puse în aplicare şi au fost respectate, situaţia
prezentată de conscripţia din 1767 arată o dotaţie canonică sub limita prevederilor decretelor imperiale
în aproximativ 75 % din cazuri. Bineînţeles însă că există şi cazuri în care această dotaţie este mai
mare decât cea prevăzută prin decrete, dar această categorie de preoţi care beneficiau de o astfel de
stare materială este minoritară.
Ca o trăsătură generală a acestei conscripţii a clerului greco-catolic din 1767 apare caracterul
complex al rubricilor, acelaşi lucru putându-se afirma şi la o comparaţie cu prima conscripţie a
episcopului Atanasie Rednic, cea din 1765. Spre deosebire de celelalte conscripţii, cea din 1767 nu are
o rubrică specială pentru starea matrimonială a preoţilor, consemnată anterior sub denumirea bigamus,
adică preot recăsătorit, dar Însemnări cu privire la acest fapt sunt Tacute de obicei în cadrul rubricii cu
numărul 5B ("preoţi uniţi, numele"), unde după numele preotului, acolo unde a fost cazul, s-a trecut şi
menţiunea bigamus. Spre exemplu, în "eparhia" Turzii-Jucului, în localitatea Fildu de Mijloc, preotul
Dumitru este căsătorit a doua oară; un alt caz, în protopopiatul "Carlovii şi a Bistrii" (Alba Iulia şi
Bistra), în satul Craiva, preotul Gheorghe este şi el căsătorit a doua oară. În "eparhia Szepvizului şi a
Hâromszekului" este bigamus preotul din Ghidafalva.
O altă însemnare, care apare mai rar decât cea cu bigamus, este "a Tacut profesia unirii". La fel
ca şi în cazul prezentat anterior, pentru această menţiune nu există o rubrică special destinată, ci ea se
face în acelaşi mod ca şi pentru preoţii recăsătoriţi, în cadrul rubricii cu numărul 5B, "preoţi uniţi,
numele", unde după numele preotului este Tacută şi această observaţie. De exemplu: în "eparhia

Gurghiului", în localitatea Săcal, preotul Todor "a Tacut profesie unirii"; în acelaşi protopopiat, în satul
Monor, preotul Gligor "a Tacut profesie", cu alte cuvinte a trecut de la confesiunea ortodoxă la
Biserica greco-catolică.
O problemă pe care o ridică rubricile cu numărul 5C şi D ("preoţi uniţi, hirotoniţi, blagosloviţi")
este cea legată de numărul foarte mare al celor care au fost hirotoniţi în spaţiul extra-transilvan,
rubricile fiind completate cu numele episcopului hirotonisitor (spre exemplu, în "eparhia
Sămărtinului" 5 preoţi au fost hirotoniţi de Melentie - probabil episcopul greco-catolic Meletie Covaci
de la Oradea, iar în protopopiatul Făgăraşului 1 preot era hirotonit de Neofil - probabil mitropolitul
Ungrovlahiei, Neofit Criteanul), sau cu cel al localităţii unde a fost hirotonit (spre exemplu, tot în
Făgăraş erau 16 preoţi hirotoniţi la Bucureşti, 3 la Râmnic, 1 la Buzău, 1 la Arad, 6 la Oradea etc.), sau
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numai cu cel al provinciei unde a avut loc sfinţirea ("eparhia Făgăraşului" avea preoţi hirotoniţi în
Moldova, şi în "ţara turcească", protopiatul Răşinarilor avea un preot hirotonit în Banat şi 8 preoţi
hirotoniţi "peste hotar").
La o privire de ansamblu, conform acestei conscripţii, în Transilvania erau, la 1767, un număr
de 1573 de preoţi greco-catolici, dintre care aproximativ 130 erau hirotoniţi în Moldova, aproximativ
100 în Ţara Românească, în jur de 25 în Maramureş, 22 "peste hotar", 9 la Muncaci, la care se adaugă
cei pentru care nu a fost menţionată localitatea unde au fost hirotoniţi, ci doar numele hirotonisitorului,
rezultând un total de aprovimativ 550, deci aproape un sfert din totalul preoţilor greco-catolici cuprinşi
în conscripţia din 1767, care au fost hirotoniţi în afara Transilvaniei şi deci, evident, de episcopi
ortodocşi. Tot legată de această rubrică se leagă şi menţionarea numărului preoţilor existenţi Într-o

parohie, constatându-se că în cele mai multe cazuri parohiile aveau până la trei preoţi, existând însă şi
excepţii, parohii cu câte 6 preoţi, cum este cazul în localitatea Maeru din protopopiatul Gurghiului,
Monorului şi Năsăudului. Tot în aceeaşi "eparhie", la Năsăud, au fost consemnaţi 7 preoţi, acesta fiind
de altfel numărul maxim de preoţi atestat de această conscripţie.
În ceea ce priveşte cealaltă rubrică, şi anume 5D ("preoţi uniţi, blagosloviţi"), aceasta
marchează confirmarea preoţilor hirotoniţi de episcopi ortodocşi ca membrii ai clerului greco-catolic,
act executat numai de episcopii blăjeni, cu câteva excepţii, în care aceştia au fost înlocuiţi de vicarii
Gherontie Cotorea şi Nicolae Pop din Balomir. Şi În cadrul acestei rubrici, încercând să surprindem o
imagine de ansamblu a problemei confirmării, constatăm că din totalul de 1573 de preoţi au fost
"blagosloviţi" un număr de aproximativ 820, cei mai mulţi dintre ei fiind confirmaţi de episcopul Petru
Pavel Aron (aproximativ 680), urmat de lnochentie Micu, cu circa 140, Ioan Patachi, cu aproape 40,
vicarul Gherontie cu 4, teologul Regay unul, Nicolae Pop doi, la fel Atanasie Rednic, iar în două
cazuri confirmarea a fost făcută de episcopul greco-catolic al Muncaciului.
Conscripţiă din 1767 a fost realizată în cea mai mare parte pe baza informaţiilor preluate din
rapoartele protopopilor. Astfel, raportul din 10 aprilie 176721 atestă un caz mai deosebit, cel al
protopopiatului Făgăraş, realizat după modelul circularei din 5 martie 1767, care avea o rubricatură
mult mai simplă decât conscripţia din 3 septembrie 1767, datele din acest raport fiind preluate În
conscripţie acolo unde rubricile au coincis, atingând aceleaşi probleme, iar restul rubricilor
conscripţiei au fost completate cu date care nu pot să aparţină acestui raport, deci s-a folosit şi o altă
sursă de informare.
Datele pe care le oferă raportul din 10 aprilie 1767 pentru protopopiatul Făgăraşului sunt diferite
faţă de cele din conscripţia din 3 septembrie acelaşi an. Raportul prezintă un număr de 50 de preoţi
uniţi, iar conscriţia numai 48; raportul atestă un număr de 667 de gazde unite, în timp ce conscripţia
are 659; raportul are 3008 suflete pentru uniţi, iar conscripţia 2900; raportul dă 1919 gazde neunite, în

timp ce conscripţia oferă un număr 1850; raportul dă cifra de 7663 de suflete la neuniţi, iar conscripţia
7465. Aceste diferenţe s-ar putea datora faptului că raportul a fost întocmit după modelul circularei din
5 martie 1767, cuprinzând un număr redus de rubrici, motiv pentru care în conscripţia din 3 septembrie
1767 s-au folosit probabil date mai recente decât cele ale raportului din 10 aprilie 1767, care însă nu se
mai păstrează.
Inedit la acest raport este faptul că, fiind redactat recto-verso, s-a întocmit în partea de jos a
rubricilor totalul a tot ce cuprindeau rubricile. Astfel pe recto, jos, sub rubrici, apare, în dreptul rubricii
"oraş sau sat", denumirea "laturea", care nu este altceva decât o însumare parţială a tot ceea ce cuprind
rubricile de pe prima pagină a raportului în cauză. Pe verso, după ultima parohie, apare rubrica "suma

sumelor", care reprezintă totalul final, dar nu numai al parohiilor de pe pagina respectivă, ci al tuturor
datelor cuprinse în rubricatura raportului datat 10 aprilie 1767.
După cum am mai afirmat, conscripţia clerului greco-catolic din 3 septembrie a fost realizată pe
baza informaţiilor trimise din protopopiate, mai corect spus pe baza rapoartelor protopopilor.
Următorul pas care urma să fie făcut, şi anume centralizarea datelor, pentru a fi înaintate autorităţilor
transilvănene, nu s-a realizat. Această intenţie a existat însă, fiind dovedită tocmai de raportul cu data
de 10 aprilie 1767, în care este inclusă rubrica "suma sumelor", care urma să înlesnească activitatea
celor care realizau un eventual tabel centralizator al conscripţiei din 3 septembrie 1767.
Alt raport este cel din 3 1 mai 176722 al protopopiatului Turdei, acest document având două părţi
diferite prin rubricatură: prima, denumită Însămiarea locurilor, besericilor, mănăstirilor, şcoalelor,

21 ANDJA,jond. cit, cota 10/1767.
ANDJA,jond. cit., cota 13/1767.
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preoţilor, poporeanilor din . . 1767 uniţi şi neuniţi, preoţilor scutiţi şi dăjduitori; a doua intitulată
Însămiarea preoţilor fungenşi, poporeanilor uniţi şi neuniţi, funduşurilor besericeşti din lontru şi din
afară şi alte venituri preoţeşti şi a fieştece altor averi a preoţilor, chiar ale sale, nu besericeşti.
.

Rubricatura primei părţi a acestui document este identică cu cea a raportului din 10 aprilie 1767 şi deci

cu a circularei din 5 martie 1767. Partea a doua a rubricaturii reprezintă de fapt cerinţele circularei din
1 mai. De asemenea, raportul are două titluri: primul scris pe fila 5, pe verso, în partea dreaptă sus
Conscriptio districtus Tordensis de anno 1767, 31 mai; pe ultima filă a documentului, respectiv 14v, în
partea de sus, apare menţiunea Conscriptio archidiaconatus Tordensis de anno 1767. Acest raport din
3 1 mai 1767 nu este singurul izvor pe baza căruia s-au completat, pentru protopopiatul Turdei,
rubricile conscripţiei din 3 septembrie 1767, deoarece în aceasta din urmă se găsesc informaţii pe care

rubricatura raportului nu le conţine. Însă, acolo unde rubricile au coincis, datele din raport au fost
preluate în conscripţie.
Următorul raport este din 29 iunie 176723, fiind Întocmit pe baza rubricaturii circularei din 5
iunie 1767. Este realizat pe o singură filă, cu o lungime de 147 cm, iar lăţimea documentului este de
87, partea centrală a filei fiind distrusă de microorganisme. Pe verso-ul său apare o singură
consemnare, în latină: Conscriptio Radnotensis districtus de anno 1767. Pe baza datelor sale, au au
fost completate în conscripţia din 3 septembrie 1767 rubricile "Eparhiei Emotului şi a ŞomfaIăului".
Situaţia statistică prezentată în cadrul raportului din 29 iunie 1767 este foarte complexă. De fapt, multe
din rubricile raportului nu se vor regăsi în rubricatura conscripţiei. Datorită faptului că s-au preluat
datele din raport în conscripţie în măsura în care au coincis rubricile, iar restul rubricaturii din
conscripţie care nu s-a regăsit în raport a rămas necompletată, presupunem că raportul din 29 iunie
1767 a fost singurul document folosit la completarea cu date a rubricilor protopopiatului lemutului şi a
Şomfalăului din conscripţia realizată la 3 septembrie 1767.
Un alt raport este cel al protopopiatului Sasnireşului, din 20 iulie 176724, intitulat Conscriptio
archidiaconatus Sasnyresiensis de anno 1767, 20 iuly, care, din punct de vedere al rubricaturii, este
asemănător cu raportul anterior. Pe lângă acest raport, protopopiatul Sasnireşului mai beneficiază de
un raport, anterior, datat 12 aprilie 1767, redactat în latină. Comparând cele două rapoarte, se poate
constata că raportul din 12 aprilie a fost lacut după modelul rubricaturii propuse de circulara din 5
martie 1767. Datorită faptului că, după această dată, respectiv 1 mai, când este dată a doua circulară

episcopală, şi mai ales după 5 iunie 1767, după a treia circulară episcopală, modelul rubricaturii
rapoartelor este tot mai complex, s-a recurs la refacerea raportului din 12 aprilie 1767 după criteriile
circularei din 5 iunie acelaşi an. Informaţiile cuprinse în raportul din 12 aprilie au fost copiate în
raportul din 20 iulie, cu excepţia datelor pe care le oferea raportul din aprilie cu privire la numărul
neuniţilor (al sufletelor). Datele din raportul din 20 iulie 1767 au fost preluate în conscripţia din 3
septembrie 1767 în măsura în care rubricaturile au coincis.
Ultimul raport la care facem referire este datat 23 iulie 176725 şi are titlul Conscripţia din sus a

Veneţiei ce se află în varmeghia Bălgradului în districtuşu Făgăraşului, a besericilor, a venitului şi a
preoţilor fungenşi oniţi, de ce episcop hirotoniţi, blagosloviţi, a moşiilor besericeşti, a moşiilor
preoţilor scutiţi, a zălojiturilor, a venitului lor din tot pe an . Acest raport este mai complex decât
. . .

cele amintite anterior, însumând un număr de 23 de rubrici, constatându-se o clară diversificare a
acestora. Totuşi, se poate observa faptul că acest raport mai păstrează încă structura de bază a
modelului statistic din circulara adresată clerului greco-catolic la 5 iunie 1767 de episcopul Atanasie
Rednic.
Raportul din 23 iulie 1767 conţine şi o situaţie ce reflectă starea mănăstirilor din protopopiatul
Veneţiei, care este prezentată după rubricatura propriu-zisă a raportului, prin aceasta detaşându-se net
de cele anterioare.
În cadrul acestui raport, altfel îngrijit realizat, cifrele au fost marcate cu alfabet chirilic, deşi sunt
numeroase cazurile în care cifrele arabe începuseră să facă corp comun cu textele chirilice.
Datorită formulei foarte diversificate a rubricaturii, datele acestui raport au fost şi ele integrate
în conscripţia din 3 septembrie 1767 în măsura în care rubricaturile celor două documente statistice au
coincis.
Conscripţia clerului greco-catolic din 3 septembrie 1767 a fost realizată, în cazul tuturor
protopopiatelor, pe baza informaţiilor preluate din rapoartele protopopilor, chiar dacă actualmente nu
23

ANDJA,jond. cit., cota 16/1767.
ANDJA,jond. cit., cota 20/1767.
25 Ibidem.
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se mai păstrează decât rapoartele pe care le-am supus atenţiei în rândurile de mai sus. În urma analizei
comparative făcute între informaţiile oferite de fiecare raport şi cele conţinute de conscripţie, s-a putut
concluziona că datele din rapoarte au fost preluate în conscripţie numai în măsura în care rubricile
celor două tipuri de statistici au coincis, indiferent de diversitatea informaţională conţinută în special

de rapoartele mai apropiate cronologic de data alcătuirii conscripţiei, a căror utilitate incontestabilă

este confirmată de solicitările transmise prin circularele adreste clerului de ierarhul blăjean. Fără a

insista asupra posibilelor motivaţii ale acestei opţiuni a celor care au alcătuit transcrierea datelor,

constatăm doar că atunci când s-a alcătuit rubricatura conscripţiei s-a renunţat la integrarea unor
rubrici pe care circularele le supuseseră anterior atenţiei protopopi lor.

Faptul că rapoartele protopopi lor nu au aceeaşi rubricatură - explicabil prin intervenţiile

repetate ale autorităţilor ardelene care solicitau o mai bună informare despre situaţia din teritoriu - va
face ca aspectul conscripţiei să lase de dorit la o privire superficială, deoarece foarte multe rubrici ale

conscripţiei au rămas necompletate.
Din proiectul generalului Andrei Hadik privitor la alcătuirea unui tablou al situaţiei demografice

a Marelui Principat au mai făcut parte şi realizarea unei conscripţii a populaţiei ortodoxe, alcătuită în
1766, precum şi o alta, a clerului aceleiaşi confesiuni, realizată în 1767. Pe baza acestora, la care se
adaugă datele oferite de conscripţiile greco-catolicilor şi ale celorlalte confesiuni, alcătuite în 1766-

1767, la 1772-1773 a fost realizată o statistică generală a populaţiei Marelui Principat al Transilvaniei,
prilejuită de vizita aici a viitorului împărat Iosif al II-lea, care oferea următoarea imagine
confesională26: dintr-un total de 1 453 742 de suflete erau
ortodocşi

635 454

greco-catolici

127080

luterani

romano-catolici
calvini
unitarieni

93
93
4 18
85

( 105909
familii)

276
135
866
93 1

Conscripţia confesională a clerului greco-catolic din 1767 pe drept cuvânt poate fi considerată

un act original din punct de vedere statistic pentru perioada sa, care prin complexitatea rubricaturilor a

fost o provocare adresată În primul rând celor care au adunat datele (este vorba de preoţii şi protopopii
clerului greco-catolic), care nu erau încă pregătiţi să facă faţă unui astfel de demers. Considerăm, deci,

că principalul motiv pentru care conscripţia a rămas În mare parte necompletată îl constituie însăşi

vastitatea rubricaturii, care şi-a pus amprenta asupra posibilităţilor clerului unit de a face faţă solicitării
adunării unor informaţii atât de diversificate. Totuşi, valoarea documentară a acestei conscripţii nu este
afectată, rubricatura completată permiţând analiza şi interpretarea unor date suficient de credibile,

restul rubricilor, cele rămase goale, constituind de asemenea indirect un real izvor istoric. Trebuie

menţionat încă un detaliu, şi anume faptul că rubricile necompletate nu sunt mereu aceleaşi, datorită
diferenţelor subliniate încă la momentul când am prezentat rapoartele protopopiatelor, cele care au
constituit principala sursă a conscripţiei, la care se mai poate adăuga confuzia creată de modificările
transmise prin intermediul circularelor episcopale, precum şi neconcordanţa între informaţiile cuprinse

în rapoartele protopopilor şi alte surse, mai recente, utilizate pentru completarea rubricaturii
conscripţiei.

Odată încheiată transcrierea rapoartelor protopopiale, următorul pas care trebuia făcut consta în

alcătuirea tabelului centralizator al conscripţiei, care urma să fie Înaintat autorităţilor. Acesta nu a mai
fost însă realizat, conscripţia fiind abandonată din motive asupra cărora în stadiul actual al cercetărilor

nu ne putem pronunţa cu siguranţă. De aceea, pentru a suplini acest "handicap" al conscripţiei, am
alcătuit un "tablou centralizator" care să ofere o imagine de ansamblu asupra câtorva probleme atinse
de conscripţie.
Astfel, numărul total al preoţilor uniţi conscrişi la 1767 este de 1573; numărul total al familiilor

unite însumează 26 174, iar totalul uniţilor din eparhia Făgăraşului este de 1 14 880. În ceea ce priveşte
cealaltă confesiune românească, cea ortodoxă, suma familiilor este de 50 356, iar a indivizilor de 135

102, menţionaţi explicit, cifră la care se poate adăuga numărul relativ de 1 16 678 rezultat din
26

C. Feneşan, op. cit., p. 124-125.
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înmulţirea cu 5 a numărului familiilor, care este completat de fiecare dată la rubrica respectivă, spre
deosebire de cel al sufletelor, care adeseori lipseşte, rezultând un total aproximativ de 251.780 de
români ortodocşi. Comparând numărul "gazdelor" şi al "sufletelor" ortodocşilor cuprinşi în conscripţia
greco-catolică din 1767 cu datele obţinute de Andrei Hadik pentru ortodocşi, menţionate în tabelul de
mai sus, respectiv 635 454 indivizi grupaţi în 105 909 familii, diferenţa surprinzător de mare de 383
674 pentru "suflete" şi de 55 553 pentru "gazde" poate fi explicată prin faptul că în conscripţia greco
catolică de la 1767 lipsesc datele statistice referitoare la ortodocşi pentru 7 protopopiate (Ilia, Niraşteu,
Hunedoara, Geomal, Copru, Lăpuş şi Beiu), la care se adaugă localităţile pur ortodoxe din celelalte 39
de protopopiate greco-catolice care, neavând nici un locuitor unit, nu intrau sub incidenţa
jurisdicţională a Eparhiei Făgăraşului. În concluzie, cifrele referitoare la confesiunea ortodoxă oferite
de conscripţia greco-catolică din 1767 rămân totuşi credibile, putând fi interpretate ca date minime, în
ciuda marii diferenţe dintre ele şi cele oferite de statisticile realizate de ortodocşii înşişi, în condiţiile în
care acestea au avut în vedere întreaga populaţie ortodoxă a Transilvaniei, nu doar cea care locuia în
aşezări ce intrau şi sub jurisdicţia eparhiei unite.
Nici în ceea ce priveşte statistica populaţiei greco-catolice cifrele nu sunt în totală concordanţă.
Astfel, cifra de 114 880 de credincioşi greco-catolici trebuie majorată, în condiţiile în care şi în cazul
acestora nu a fost întotdeauna completată rubrica aferentă "sufletelor", precum şi datorită faptului că,
în cazul unor localităţi apreciate ca integral greco-catolice, a fost trecută menţiunea omnes, fără a se
mai menţiona cifric cât însemna aceasta. Suntem astfel nevoiţi să înmulţim şi în cazul acestora
numărul familiilor, 26 174, cu 5, rezultând un total relativ de 130 870, cifră surprinzător de apropiată
de cea transmisă de statistica din 1772-1773 prezentată mai sus, anume 127 080, obţinută probabil de
la episcopul Atanasie Rednic prin intermediul rapoartelor transmise de acesta autorităţilor la 1768 şi
177127. Comparând aceste ultime date cu statistica populaţiei greco-catolice de la 1765, când însuma
aproximativ 100 000 de suflete, şi cu conscripţia din 1772 făcută tot de episcopul Atanasie Rednic28,
care prezintă un număr de 121 169 de credincioşi uniţi, putem afirma că numărul acestora a fost
probabil plusat în 1767, o altă explicaţie a diferenţei de aproape 6000 de persoane fiind mobilitatea
confesională accentuată din epocă, conscripţia păstrând însă un grad ridicat de credibilitate.
De altfel, ne putem da seama dacă această conscripţie prezintă sau nu un număr al credincioşilor
greco-catolici în conformitate cu realitatea şi prin faptul că între anii 1765-1766 Maria Tereza a primit
date referitoare la cei trecuţi la unire în cursul păstoririi episcopului Atanasie Rednic, fapt confirmat de
actul din 7 ianuarie 1767 prin care Gubemiul ardelean îi mulţumea episcopului pentru zelul cu care
propaga unirea, cerându-i de asemenea să trimită anual rapoarte din care să rezulte în ce măsură se
realiza sporul fericit al unirii. În mod firesc, numărul credincioşilor greco-catolici din conscripţia de la
3 septembrie 1767 trebuia să fie mai mare decât cel consemnat în 1765.
Siebenbiirger Zeitung din Sibiu scria în DT. 3 din 1784 că în anul 1772 numărul uniţilor era de
aproximativ 119 23029, această cifră fiind simţitor apropiată de acea de 121 169 pe care o dă în acelaşi
an episcopul Atanasie Rednic în cea de-a treia conscripţie a sa mai sus menţionată. Ţinând cont de
datele conscripţiei lui Rednic din 1765 care prezintă un număr al credincioşilor uniţi de aproximativ
100 000, rezultă că în cursul păstoririi sale, de 7 ani, a câştigat circa 20 000 de credincioşi noi.
Astfel, dacă comparăm datele centralizate ale conscripţiei din 1767 cu referire la numărul
credincioşilor uniţi cu acelaşi gen de date din conscripţia de la 1765, se constată un spor de credincioşi
greco-catolici ce depăşeşte cifra de 20 000 atestată de conscripţia din 1772, probând astfel exagerarea
datelor prezentate în conscripţia din 3 septembrie 1767, în cazul în care nu a avut un important cuvânt
de spus deja amintita mobilitate confesională.

În cazul conscripţiei din 1767 se mai pune problema completei prezentări a situaţiei
protopopiatelor, în care scop conscripţia a fost comparată cu şematismul pe 176io şi cu lista
protopopiatelor din conscripţia de la 1765. S-a putut constata faptul că la 1767 toate protopopiatele au
fost cuprinse în conscripţie, diferenţele existente explicându-se prin mobilitatea sediilor protopopiale.
*
*

*

27 Este vorba de Catalogus parochiarum graeci-ritus unitorum et numerus sacerdotum pro anno 1768 ... actu
fimgentium qui e caesarea-regia provisione participant şi de o Relatio a episcopului (apud Z. Pâclişanu, op. cit., p. 108).
28 Status Episcopatus Fogarasiensis anno 1772 (apud ibidem).
29 Apud Z. Pâclişanu op. cit., p. 109.
30 Titulare Dacicum quo omnes omnium dicasteriorum et officiorum .. . pro anno MDCCLXVIl, Cibinii, p. 115-117.
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Ca prime concluzii, putem afirma despre conscripţia din 1767 că reprezintă un act original din
punctul de vedere al conţinutului rubricaturii, în comparaţie cu conscripţiile anterioare, dar această
diversificare determină un aspect general incomplet, fapt remarcat şi de Zenovie Pâclişanu31 , care
atrage după sine scăderea valorii informaţionale şi, implicit, pe cea a posibilităţii utilizării şi
interpretării acestor date. Această situaţie nu trebuie însă generalizată la întreaga rubricatură a
conscripţiei, deoarece multe rubrici sunt sistematic completate, analiza şi interpretarea lor tăcând
posibilă chiar sinteza. De exemplu, rubrica referitoare la situaţia pe familii a credincioşilor greco
catolici este completată în totalitate, la fel cea referitoare la preoţii uniţi, iar cea cuprinzând statistica
credincioşilor greco-catolici pe suflete este şi ea completată în proporţie de peste 90 %.
Conscripţia a fost întocmită în urma deciziei luate de Maria Tereza de a se realiza o conscriere
cu privire la situaţia demografică şi materială a clerului greco-catolic. Cel care a pus în aplicare la
nivelul Transilvaniei deciziile Mariei Tereza a fost generalul Andrei Hadik, guvernator între 17641767, pe care îl întâlnim în mai multe rânduri la originea urgentării acţiunii de conscriere a clerului
unit.
Timpul foarte scurt în care s-au adunat rapoartele protopopilor a determinat probabil o stare de
confuzie printre protopopi, "victimele" adreselor circulare expediate de episcop în repetate rânduri
pentru ca rapoartele care urmau să fie alcătuite să respecte cu cât mai multă stricteţe ultimele cerinţe
ale autorităţilor.
Având la dispoziţie doar 5 rapoarte protopopiale, singurele păstrate, nu se poate realiza o
imagine foarte clară cu privire la operaţiunea efectivă de înregistrare în conscripţie a datelor transmise
de către protopopi.
De asemenea, este posibil ca această conscripţie a clerului greco-catolic din 3 septembrie 1767

să fi fost abandonată fără a se întocmi un tabel centralizator (extractus summarius), poate datorită
conştientizării de către autorii ei că, în ceea ce priveşte rubricatura de pe verso-ul filelor, nu putea fi
obţinută soluţionarea problemelor respective, datorită inevitabilei opoziţii a Stărilor la unele dintre
sugestiile pentru îmbunătăţirea situaţiei clerului. Cea mai previzibilă reticenţă a nobilimii a putut fi cea
legată de revendicarea terenurilor care, prin renunţarea la unire, fuseseră recuperate de către donatori,
revenirea populaţiei sau a unei părţi a acesteia în comuniune cu Roma neatrăgând obligatoriu după
sine şi retrocedarea moşiilor în cauză. Aceeaşi situaţie o prezentau şi donaţiile tăcute din pământul
comunităţii, trecerea la confesiunea ortodoxă fiind însoţită şi de pretenţia de păstrare a terenului cedat
anterior, prin unire, Bisericii greco-catolice.
Preocupările episcopului Atanasie Rednic, respectiv zelul misionar de care a dat dovadă, nu s-au

oprit la 1767, ci au continuat şi după, fapt dovedit de alcătuirea statisticii clerului unit din 1768,
intitulată Catalogus parochiarum graeci-ritus unitarum et numerus sacerdotum pro anno 1768 ... aclu

jungentium qui e caesarea-regia provisione participant, apoi de cea de a treia conscripţia a sa, cea din
1772, Status Episcopatus Fogarasiensis anno 1772.
Demersurile dintre anii 1765-1767 rămân, totuşi, exemplare, prin modul de implicare a
generalului-comandant Hadik32 în încercarea episcopului greco-catolic de îmbunătăţire a situaţiei
clerului său, propunerile sale nemairegăsindu-se ulterior (vezi rubricatura conscripţiei din anul 1772).
În perioada următoare, ierarhul s-a implicat cu predilecţie în planul misionar33. Iniţiativa episcopului
se explică astfel în cadrul reprezentat de politica reformistă vieneză, care tindea să se impună şi în
principatul Transilvaniei, ea constituind, în mod evident, un răspuns la impulsurile venite dinspre
Viena. Confirmarea acestei ipoteze rămâne în sarcina unei cercetări viitoare.
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32

Z. Pâclişanu, op. cit., p. 108.
Vezi adresele guberniale şi decretele aulice din 20 iunie 1765, 19 iunie 1767, 18 iulie 1767, 24 iulie 1767, 4 august

1767, \3 august 1767, în Protocolul întocmit în timpul episcopului greco-catolic Atanasie Rednic cuprinzând circulare ale

episcopului către cler . . . , la ANDJA,fond. cit., cota 12/1765.
33

Ca singură consecinţă practică a străduinţelor sale din anii 1765-1767 putcm aminti punerea la dispoziţie de către

Maria rereza a unei sume de 10 000 de tlorini din care să se distribuie ajutoare preoţilor (vezi Z. Pâclişanu, op. cit., p. 100 şi
adresa gubernială din 27 mai 1768, la ANDJA,fond. cit., cota 12/1765).
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LA CONSCRIPTION CONFESSIONNELLE DU CLERGE GRECO-CATHOLIQUE DE L' ANNEE
1767. CONSIDERATIONS PRELIMINARES

RESUME
L'auteur aborde dans la ci-presente recherche les demarches entreprises par l'eveque greco-catholique
Atanasie Rednic en vue de l'amelioration de la situation materielle de son clerge, entre 1765-1767. L'analyse a
sourtout en vue la tentative de realiser une conscription confessionnelle du clerge greco-catholique en 1767, tout
en soulignant les elements de nouveaute apportes par cette tentative-ci par rapport aux conscriptions anterieures.
En meme ternps, l'auteur met en evidence les significations plus generales concemant le role de la Cour vienoise
dans l' initiation de cette conscription.

